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KULTURENTWICKLUNGSPLANUNG DER STADT S¸UBFURT
PLANOWANIE ROZWOJU KULTURY MIASTA S¸UBFURT
Das Słubfurter Parlament
hat festgestellt, dass die
Stadt bis heute noch über
keine vernünftige Kulturpolitik verfügt, die den
kulturpolitischen Herausforderungen und Anforderungen beider Stadtteile gerecht wird und sie
miteinander verknüpft.

turelle Identität und das Gleichgewicht zwischen Słub und Furt und
Milena Manns beschäftigte sich mit
der der Verknüpfung bürgergesellschaftlich engagierter Vereine, Initiativen und Akteure und der Frage,
wie die Słubfurter Innenstadt durch
eine lebendige Bürgergesellschaft
revitalisiert werden kann.
Inhaltlich und organisatorisch wurde der gesamte Prozess von mehreren Expertenteams der Słubfurter

Deshalb hat Słubfurt in einem meh-

Europa Universität Viadrina beglei-

rere Monate dauernden offenen

tet.

Workshop möglichst viele Bürger-

Die Ergebnisse werden heute um

Innen und Bürger an der Entwick-

18:00 im Rahmen des Słubfurter

lung einer bürgergesellschaftlichen

Neujahrsempfangs auf einer öffent-

Słubfurter Kulturentwicklungspla-

lichen Sitzung des Słubfurter Parla-

nung beteiligt.

mentes vorgestellt und diskutiert.
Nicht zufällig findet die Sitzung

Parlament Słubfurtu doszedł do wniosku, że miasto do dzisiaj nie posiada
porządnej polityki kultury, kóra by kulturowopolityczne wyzwania i zapotrzebowania obu części
miasta razem łączyła.
Dlatego przez kilka miesięcy w
otwartych

workshopach

turową tożsamością i równowagą

ich poparcie i ewentualnie wspól-

5 offene Workshops haben unter der

in einem leerstehenden Laden in

między Słubem i Furtem a Milena

ne wykorzystanie, na przykład pu-

Leitung verschiedener Słubfurter

der Scharrnstraße 14a statt, wo die

Manns zajmowała się pozyskaniem

stych sklepów lub szukania pro-

Kulturexperten bei Teilnahme vieler

meisten Geschäfte leer stehen.

zaangażowanych stowarzyszeń, ini-

jektów na ich zagospodarowanie.

interessierter Słubfurter Bürger bereits stattgefunden:

Nach der Parlamentssitzung, die

furckie mogłoby przez żywe społe-

Informacje o dalszym przebiegu

eine allgemeine Einführung zum

freundlicherweise von dem weltbe-

czeństwo zostać zrewitalizowane.

Planowania Rozwoju Kultury, po-

Thema mit Jörg Gleisenstein, zwei

kannten Słubfurter Chor Adoramus

Treściowo i organizacyjnie cały pro-

stanowienia Parlamentu i powsta-

Begegnungen mit dem Schwer-

und der lokalen Kultband Birken-

ces został prowadzony przez grupę

jące projekty otrzymją Państwo pod

punkt Musik unter Leitung von Bar-

hain musikalisch umrahmt werden,

ekspertów Słubfurckiego Europej-

www.kultura.slubfurt.net

bara Weiser-Lada, Carmen Winter

soll ein Markt der Möglichkeiten

nahm die kulturelle Bildung in den

die Vernetzung verschiedener Kul-

Blick, Tomasz Pilarski lenkte den

turakteure unterstützen und nach

Blick auf Erinnerungskultur, kul-

eventuellen Synergien z.B. bei einer

cjatyw i pytaniem, jak miasto Słub-

skiego Uniwersytetu Viadrina.

Słub-

Michael Kurzwelly
(Sekretarz Parlamentu)

furtu brało udział wielu obywa-

Wyniki bedą przedstawione i prze-

teli i obywatelek w Słubfurckim

dyskutowane

dzisiaj o godzinie

gemeinsamen Nutzung bisher leer-

Planowaniu

18:00 w ramach Słubfurckiego No-

stehender Ladenflächen oder der

Rrozwoju

Kultury.

5 otwartych workshopów odbyło się

worocznego przyjęcia

na otwar-

pod kierownictwem różnych eks-

tym posiedzeniu Parlamentu. Nie

pertów Słubfurtu, w których udział

przypadkowo

wzięli zainteresowani obywatele

bywa się w pustych sklepach na

Słubfurtu.

Große Scharrnstrasse 14a, gdzie

Ogólne wprowadzenie do tematu z

większość

Jörg Gleisenstein, dwa spotkania z

Po posiedzeniu parlamentu, ze świa-

posiedzenie

sklepów

jest

od-

pusta.

muzyka pod kierownictwem Bar-

tową sławą Słubfurcki chór Adora-

bary Weiser-Lada, Carmen Winter

mus i kultowy zespół Birkenhain

podjęła tematykę edukacji w dzie-

bedą muzycznie okalać, powinien

dzinie kultury, Tomasz Pilarski zaj-

powstać

mował się kulturą wspomnień, kul-

zcalenia różnych stowarzyszeń i

handel

możliwościami

Initiativen und Vereine
Inicjatywy i stowarzyszenia
strony | seiten 13 - 16

Entwicklung spartenübergreifender
Projekte suchen.
Informationen über den weiteren
Verlauf der Kulturentwicklungsplanung, Beschlüsse des Parlamentes
und entstehender neuer Projekte er-

„Słubfurt 2050“
strona | seite 8

halten Sie unter
www.kultura.slubfurt.net

Michael Kurzwelly
(Parlamentssekretär)
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Cultura S∏ubfordia - Quo Vadis?
Die

Kulturentwicklungsplanung
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war ein großes Thema im Stadtteil
Furt. Doch was ist mit den Bürgern
aus Słub? Ohne sie kann so ein Unternehmen doch nicht gelingen.
Und wer sind eigentlich die Kultur-
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beschäftigt und überlegt, wie in
Słubfurt eine bürgergesellschaftlich
organisierte Kulturlandschaft entstehen kann. Die Zivilgesellschaft
in Słubfurt – und auch in jeder an-
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deren Stadt – lebt von Kooperation,
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deshalb stand die Vernetzung der
interessierten Akteure im Zentrum
des Seminars. Schon am 09. Dezember 2010 hat der Verein Słubfurt e.V.
zu einem Workshop geladen, in dem
sich die verschiedenen Initiativen

schäftigte sich mit der Planung des

Planowanie Rozwoju Kultury był go-

znaczeniu społeczeństwa cywilnego-

zunächst kennen lernen konnten

Słubfurter Neujahrsempfangs in der

rącym tematem w części miasta Fur-

(obywateli). Kto do niego należy a kto

um dann ihre Interessen und Vor-

Quo Vadis Zone, der stattfinden wird

tu. Ale co jest z mieszkańcami dzielni-

nie? W końcu doszło do ugody i po-

stellungen über künftige Kooperati-

und Gelegenheit bietet, ein erstes

cy Słub? Bez nich taki plan nie może

wołując się na rozwój kultury granic,

onen auszutauschen.

Resümee über die Kulturentwick-

powieść się żadnemu przedsiebiorcy.

powinno się lepiej w szerszym obsza-

Danach wurde in wechselnden Ar-

lungsplanung der Stadt Słubfurt zu

I kto tak naprawdę robi kulture? W

rze ująć, tak żeby nikt niepotrzebnie

beitsgruppen über drei Themen

ziehen. Neben dem Empfang wird

ramach seminarium na Uniwersyte-

nie był wykluczony.

sinniert und es wurden Ideen zu-

dort auch das Słubfurter Parlament

cie Viadrina studenci różnych fakul-

Trzecia grupa zajmowała się planowa-

sammengetragen. Die erste Arbeits-

tagen und Musik sowie Expertenvor-

tetów zajmowali się tymi pytaniami

niem Słubfurckiego przyjęcia w stre-

gruppe widmete sich dem Thema

träge über verschiedene Aspekte der

i zastanawiali się jak może powstać

fie Quo Vadis. Grupa ta została popro-

Belebung der Quo Vadis Zone, da

Słubfurter Kultur sollen den Abend

w Słubfurcie zorganizowanie kultury.

szona o podsumowanie o Planowa-

diese eine besondere Position in

abrunden. Natürlich soll dieser

Społeczeństwo w Słubfurcie- ale rów-

niu Rozwoju Kultury miasta Słubfurt.

den Überlegungen der Studieren-

Abend den Initiativen auch die Mög-

nież w każdym innym mieście- żyje

Oprócz przyjęcia bedzie też posiedze-

den und Initiativen einnahm. Denn

lichkeit bieten, sich und ihre Ideen

ze współpracy, dlatego centrum se-

nie Słubfurckiego Parlamentu, mu-

mit ihren zahlreichen leer stehen-

erneut vorzustellen und die Vernet-

minarium było połączenie zaintere-

zyka i różnorodne referaty dotyczące

den Geschäften bietet sie den Raum,

zung der Akteure weiterzuführen

sowanych członków. Już od 09. grud-

aspektów Słubfurckiej kultury. Natu-

den es braucht, um die vielfältigen

und eventuell schon erste Ideen zur

nia 2010 stowarzyszenie Słubfurt e.V.

ralnie powinien ten wieczór oferować

` teils klar strukturierten, teils idea-

Umsetzungsreife zu bringen.

zaprosiło na spotkanie, w którym

inicjatywy i możliwości, na nowo się

listischen oder gar utopischen ` Ide-

Im Rahmen der Kulturentwick-

mogły sie różne inicjatywy spotkać,

przedstawić i dalej prowadzić do połą-

en der Workshopteilnehmerinnen

lungsplanung der Stadt Słubfurt

poznać i powymieniać swoje pomy-

czenia uczestników i ewentualnie już

auszuprobieren und auf lange Sicht

wurden im letzten halben Jahr also

sły na temat przyszłej współpracy.

do przyniesienia pierwszych pomy-

auch zu verwirklichen.

sowohl konkrete Projekte als auch

Potem w różnych grupach zostały

słów i ich realizacji.

In einer weiteren Arbeitsgruppe

theoretische Fragen angegangen.

trzy tematy rozważone i powstały

W ramach planowania Rozwoju kul-

wurde besprochen, welche Initia-

Es lässt sich festhalten, dass die ver-

pomysły. Pierwsza grupa poświęciła

tury miasta Słubfurt, w ciągu ostat-

tiven, Vereine und Personen denn

schiednen Workshops und die Ar-

się tematowi Ożywieniu strefy Quo

nich sześciu miesięcy, wpłynęły kon-

zur Słubfurter Bürgergesellschaft

beit der Studierenden im Seminar

Vadis, która była szczególną pozycją

kretny projekty i teoretyczne pytania.

gehören und Interesse an einer Be-

diesen Prozess nicht zum Abschluss

w rozważaniach studentów. Strefa z

Z różnych warsztatów i pracy studen-

lebung der Kulturlandschaft haben

bringen konnten. Aber das liegt ja

wieloma pusto stojącymi sklepami

tów wynika, że nie da się wszystkiego

könnten. Die Liste wurde sehr lang

schon in der Natur eines Prozes-

daje nam przestrzeń, która potrzebu-

do końca zrobić. Ale to leży już w na-

im Laufe des Abends. Deshalb sollen

ses, er wird stetig fortgeschrieben.

je wypróbowania- częściowo jasnej

turze procesu, on będzie ciągle zmie-

hier keine Beispiele genannt werden,

Was jedoch geschafft wurde war,

struktury, idealistycznch lub całkiem

niany. Jednak udało się zjednoczyć

weil sie der Vielfalt nicht gerecht

Interessierte Słubfurter zusammen

utopijnych pomysłów uczestników,

zainteresowanych Słbfurtczyków i

werden könnten. Kritisch diskutiert

zu bringen und konkrete Pläne für

którzy chcą je urzeczywistnić.

rozwijaliśmy konkretne plany w waż-

wurde in dieser Arbeitsgruppe auch

einen wichtigen, bisher recht leb-

W innej grupie zostało omówione, ja-

nym miejscu, do tej pory bez życia w

die Frage nach der Definition von Zi-

losen Ort in der Kulturlandschaft

kie inicjatywy, stowarzyszenia i oso-

krajobrazie kultury Słubfurtu.

vilgesellschaft. Wer gehört dazu und

Słubfurts zu entwickeln. In diesem

by, które są obywatelami Słubfurtu

W tym procesie napotkano się na

wer nicht? Letztendlich wurde man

Prozess wurden einige Schwierig-

oraz jakie one mogłyby mieć zainte-

pewne

sich einig, dass in Bezug auf die Kul-

keiten deutlich, die mit zivilgesell-

resowanie ożywieniem kultury. Lista

nia się w jako społeczeństwo oby-

turentwicklung die Grenzen lieber

schaftlich organisierter Kulturar-

zrobiła się długa w ciągu wieczora.

watelskie, w szeroko rozumianej

etwas weiter gefasst werden sollten,

beit einhergehen, aber mindestens

Dlatego tutaj nie zostaną przedsta-

dziedzinie kultury, ale również tyle

sodass niemand unnötigerweise

ebenso viele Möglichkeiten, die

wione przykłady, ponieważ ich różno-

samo możliwości, które się otwo-

ausgeschlossen wird.

sich dadurch bieten.

rodność jest tak wielka, że nie sposób

rzą przed nami.

Die dritte, von Studierenden des Seminars geleitete Arbeitsgruppe be-

Expertengruppe
„Quo Vadis Zone“

ich wymienić. W tej grupie zostało
również przedyskutowane pytanie o

trudności

Wir weisen darauf hin, dass die Artikel nicht zwangsläufig die Mei-nung
der Redaktion widerspiegeln. Zwracamy uwagę na fakt, iż treść artykułów niekoniecznie odzwierciedla
opinie redakcji.
Veranstalter | Organizator:
Słubfurt e.V., Güldendorfer Str. 13

EU/D-15230 Słubfurt
Kontakt: +49-171-2668747, +48794-407436, arttrans@arttrans.de
weitere Informationen
Dalsze informacje:
www.kultura.slubfurt.net
www.slubfurt.net
Förderer | Sponsor:
Brandenburgische Landeszentrale
für politische Bildung

„KULTURENTWICKLUNGSPLANUNG
DER STADT SŁUBFURT“ ist ein
Kunstprojekt von | ,,PLANOWANIE
ROZWOJU KULTURY MIASTA
SŁUBFURT’’ Słubfurtu jest projektem
artystycznym: Michael Kurzwelly
in Zusammenarbeit mit Studenten
der Europa Universität Viadrina und
vielen engagierten Słubfurtern | we
współpracy ze studentami Uniwersytetu Europejskiego Viadriny i wielu
zaangażowanymi słubfurczykami.

zorganizowa-

Zespół ekspertów
„Strefa Quo Vadis“

Partner:

PROFIL

www.slubfurt.net

3

Was ist Kultur, was ist Kreativität?
Czym jest kultura, czym jest kreatywnoÊç?
Michael Kurzwelly

wymiany doświadczeń i przyswaja-

strzeżony przywilej bycia twórcą i

nia wiedzy, ale także wyraźnie po-

artystą jest przy tym paliwem ko-

Wir wissen, dass der Begriff KULTUR

kazują, jak względna jest ta wiedza

palnym, które wyczerpuje się w od-

sehr dehnbar ist. In der städtischen

i jak niewiążąca ta forma komuni-

izolowaniu.“

Kulturentwicklungsplanung

be-

kacji. Znikają klasyczne europejskie

Cytowany w tym artykule artysta

schreibt er einen Sektor gesellschaft-

śródmieścia, w których zwykło to-

Jochen Gerz postuluje w tym kon-

lichen Lebens, dessen Rahmen im-

czyć się życie towarzyskie, a w ich

tekście „Zastąpienie kopalin odna-

mer wieder neu überdacht werden

miejsce wchodzą centra handlowe

wialną energią kreatywną“.

müssen, damit die Gestaltung städ-

lub, jak w przypadku Oberhausen,

Dalej

tischer Kultur nicht verkrustet und

całkowicie od podstaw stworzo-

otwartych, nie nastawionych wrogo

neue Entwicklungen hemmt.

ne przy desce kreślarskiej sztuczne

środowisk oraz elastycznych ram, ta-

Wir befinden uns in spannenden

centra miejskie. Miasta prześcigają

kich jak niewidzialna społeczna sce-

Prozessen des Wandels, im Zeitalter

się w ofercie wydarzeń, aby nie od-

na, na której mile widziani są wszyscy,

der neuen Medien, die eine völlig

paść z rywalizacji na karuzeli atrak-

którzy jej nie uszkodzą. Warunkiem

neue Form der Kommunikation, des

cyjności. Jednocześnie tęsknota za

koniecznym wyzwolonej kreatywno-

twierdzi

Pfütze:

„Potrzeba

Austauschs und der Wissensaneig-

Ehrfurcht vor der exklusiven Kreati-

sie für Verwertungsinteressen zu

korzeniami i przytulnością rodzi

ści są wygodne, szerokie ramy praw

nung ermöglicht, aber auch deut-

vität einer Minderheit schwindet.“

instrumentalisieren oder zuguns-

dziwne koncepcje, takie jak odbudo-

obywatelskich, demokracji oraz pań-

lich macht, wie relativ dieses Wis-

Es gibt aber überall lokale Kulturak-

ten homogener Mieterstrukturen

wa zgodnie z oryginalnymi planami

stwowego monopolu. „Twórczy akt“

sen, wie unverbindlich diese Form

teure, die Kultur schaffen in unse-

zu vertreiben. Solch’ bohemisch-

od dawna już nieistniejących histo-

nie jest tu “ekonomicznym punktem

der Kommunikation ist. Die klassi-

rem gesellschaftlichen Raum, meist

rationaler „Produktion von Gesell-

rycznych budynków. W tym potoku

wyjścia“, jak zostało to ujęte w rapor-

schen europäischen Innenstädte, in

völlig unspektakulär. Ich zitiere

schaft“ steht zwar das politisch-

konsumpcjonizmu również pojęciu

cie niemieckiego rządu z 2009 roku o

der sich das gesellschaftliche Leben

noch einmal Hermann Pfütze:

ökonomische Problem entgegen,

kultury grozi redukcja do obywatela

gospodarce kreatywnością, lecz raczej

abspielt, verschwinden und wer-

„In jedem und jeder steckt ein Ta-

daß Kaufkraft und Steueraufkom-

jako odbiorcy.

społecznym impulsem. Sukces czy

den durch Einkaufstempel oder -

lent, es muß nur geweckt und er-

men der Kreativen mit ihren wert-

wie im Fall Oberhausen – komplett

mutigt werden, und wenn es Ka-

vollen, aber nicht umsatzträchtigen

W magazynie artystycznym „Kunst-

tystycznej czy ekonomicznej konku-

durch neue am Reissbrett entwickel-

raoke oder Kuchenbacken ist. Und

Leistungen bei weitem niedriger

forum“ (numer 206 ze stycznia 2010,

rencji, tylko z jego własnej jakości jako

te künstliche Stadtzentren ersetzt.

vor allem: Diese Kreativität steigert

sind als die der Masse der Eventkul-

„Sztuka znika w społeczeństwie”

wydarzenie społeczne.

Städte jagen von Event zu Event, um

und erneuert sich im sozialen und

tur-Konsumenten. Außerdem sind

– org. „Die Kunst verschwindet in

Społeczeństwo rozwija się racjonal-

nicht unterzugehen im Wettkampf

ästhetischen Austausch und in viel-

die Kreativen keine verlässliche

der Gesellschaft“) Hermann Pfütze

nie, jeśli w interesie ogółu miasta

des Attraktivitätenkarussels. Gleich-

fältiger Anregung. Das traditionelle,

Wählerschaft einer Partei. Für die

pisze: „Większość społeczeństwa...

witają kreatywną bohemę, pod-

zeitig gebiert die Sehnsucht nach

eifersüchtig gehütete Schöpfer- und

herkömmliche Wachstums- und

jest wykluczona z tej jakości, z jaką

czas gdy irracjonalne byłoby zin-

Wurzeln und Geborgenheit merk-

Künstlerprivileg ist dagegen eine

Schuldenökonomie ist ein solches

łączymy kreatywność. Wyklucze-

strumentalizowanie jej dla korzyści

würdige Pläne, wie den Wiederauf-

fossile Resource, die sich isoliert er-

Kunsztverständnis kein attraktives

nie to nie funkcjonuje jednak tak

materialnej czy przepędzenie dla

bau längst nicht mehr existierender

schöpft.“

Modell, aber möglicherweise unter

bardzo jako tradycyjne, ścisłe uży-

stworzenia jednolitych struktur naj-

historischer Gebäude nach alten Plä-

Der in diesem Artikel zitierte Künstler

den naheliegenden Perspektiven

cie kreatywności, ile jako osobista

mu. Tak racjonalnie bohemicznej

nen.

Jochen Gerz fordert in diesem Zusam-

des „Schrumpfens und der statio-

rezygnacja z możliwości kreatyw-

„produkcji społeczeństwa“ przeciw-

In diesem Strudel des Konsumismus

menhang die „Ablösung fossiler durch

nären Wirtschaft“. Schließlich sind

nego działania, choć kreatywność

stawia się polityczno-ekonomiczny

droht auch der Begriff der Kultur re-

erneuerbare kreative Energien“.

die Städte von Anbeginn „Oeuvre“

jako kulturowe hasło oferowane i

problem polegający na tym, iż siła

duziert zu werden auf den Bürger als

Weiter Pfütze: „Es braucht offene,

gewesen, so Henri Lefébrve 1970 in

wymagane jest wszędzie, a kultu-

nabywcza oraz dochód z opodatko-

Rezipienten.

nicht feindselige Milieus und ei-

„La revolution urbaine“, d.h. krea-

ra eventów jednocześnie podsyca i

wania tych kreatywnych jednostek

nen belastbaren Rahmen, wie eine

tiver Werkprozeß über Politik und

wykorzystuje masową potrzebę kre-

świadczących wprawdzie warto-

In dem Kunstmagazin „Kunstfo-

unsichtbare soziale Bühne, auf der

Ökonomie hinaus.“

atywności. Potrzeba uczestnictwa w

ściowe, ale niestety nie dochodowe

rum“ (Band 206, Januar 2010, „Die

alle willkommen sind, die sie nicht

modny, muzykalny sposób w jakimś

usługi, jest dużo niższa niż ta mas

Kunst verschwindet in der Gesell-

beschädigen. Voraussetzung freier

Könnten das vielleicht die Parame-

wydarzeniu, przynależenia do niego,

konsumentów kultury eventowej.

schaft“) schreibt Hermann Pfütze:

Kreativität ist der komfortable, um-

ter sein, an denen sich die Kultur-

zostaje w ten sposób bynajmniej za-

Ponadto kreatywni nie stanowią ta-

„ Die Mehrheit der Gesellschaft ... ist

fassende Rahmen der Grundrechte,

entwicklungsplanung von Słubfurt

spokojona, podczas gdy strach przed

kich wyborców jakiejkolwiek partii,

von der Qualität, mit der wir Krea-

der Demokratie und des staatlichen

messen muss?

ekskluzywną kreatywnością mniej-

na których można by polegać. Dla

tivität verbinden, ausgeschlossen.

Gewaltmonopols „Der schöpferische

szości zanika.“

standardowej ekonomii wzrostu i

Dieser Ausschluß funktioniert je-

Akt ist“ hier nicht “wirtschaftlicher

doch weniger als traditioneller re-

Ausgangspunkt“, wie es im Bericht

striktiver Gebrauch von Kreativität,

der Bundesregierung 2009 zur Krea-

sondern als Selbstverzicht auf die
Möglichkeit, kreativ zu handeln,

porażka projektu nie wynikają z ar-

zadłużenia takie rozumienie sztuki
Wszędzie jednak można uświadczyć

nie przedstawia atrakcyjnego mo-

Wiemy, że pojęcie KULTURY jest bar-

postaci lokalnej kultury, które, często

delu, ale być może w kontekście nie-

tivwirtschaft heißt, sonden sozialer

dzo elastyczne. W miejskim plano-

mało spektakularnie, tworzą kulturę

odległej perspektywy „kurczenia się

Impuls. Erfolg und Scheitern des Pro-

waniu kultury opisuje ono wycinek

w naszej przestrzeni społecznej. Za-

oraz stagnacji gospodarki“. Ostatecz-

obwohl Kreativität als kulturelles

jekts resultieren nicht aus künstleri-

życia społecznego, którego ramy

cytuję raz jeszcze Hermanna Pfütze:

nie miasta od samego początku były

Schlagwort überall angeboten und

scher und ökonomischer Konkur-

wciąż poddawane są nowym prze-

„W każdym i każdej drzemie talent,

„oeuvre“, tak Henri Lefébrve 1970 w

verlangt wird und die Event-Kultur

renz, sondern aus seiner Qualität als

myśleniom po to, aby kształtowanie

trzeba go tylko rozbudzić i dodać

„La revolution urbaine“, t.j. kreatyw-

das

Gesellschaftserlebnis.

miejskiej kultury nie skostniało i nie

pewności siebie, choćby miało to być

ny proces twórczy ponad politykę i

dürfnis zugleich füttert und ausbeu-

Mithin entwickelt die Gesellschaft

hamowało postępującego rozwoju.

karaoke czy pieczenie ciast. I przede

ekonomię.“

tet. Das Bedürfnis, an einem Ereignis

sich rational, wenn die Städte im

Znajdujemy się w arcyciekawym

wszystkim: kreatywność ta rośnie i

teilzuhaben, modisch und musika-

Interesse der Allgemeinheit die

procesie przemian, w czasach no-

odnawia się w społecznej i estetycz-

Czy takie mogłyby być parametry, we-

lisch dazuzugehören, wird dadurch

kreative Boheme willkommen hei-

wych mediów, które umożliwiają

nej wymianie oraz przy różnorod-

dług których należy określać plano-

immerhin befriedigt und die

ßen, während es irrational wäre,

zupełnie nową formę komunikacji,

nym pobudzeniu. Tradycyjny, pilnie

wanie rozwoju kultury w Słubfurcie?

massenhafte

Kreativitätsbe-
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Die S∏ubfurter Mediathek | Mediateka S∏ubfurtu
Von Januar bis Dezember 2011 reist

Od stycznia do grudnia 2011 me-

die Słubfurter Mediathek von Bi-

diateka będzie wędrować po biblio-

bliothek zu Bibliothek entlang der

tekach wzdłuż polsko-niemieckiej

deutsch-polnischen Grenze. Sie sam-

granicy. Mediateka będzie zbierać

melt individuelle Antworten oder

indywidualne odpowiedzi, pytania

auch Gegenfragen und Ratlosigkeiten

lub wątpliwości dotyczące kwestii

auf die Frage danach, was eigentlich

czym właściwie jest tożsamość a

Identität ist und macht sie der Öffent-

następnie będzie je publicznie pre-

lichkeit zugänglich. Jeder ist eingela-

zentować. Zapraszamy wszystkich

den, sich der Frage „Wer bin ich?“ zu

do konfrontacji z pytaniem „Kim

stellen und dazu eigene Ausdrucks-

jestem?“ oraz do wykreowania i uży-

formen zu entwickeln und zu benut-

cia własnej formy wyrazu. Rezultaty

zen. Die Dinge können in der Media-

będzie można przekazywać do me-

thek abgegeben werden. Als privates

diateki. Mediateka jako prywatne

Forschungslabor kann die Mediathek

laborarorium badawcze udostępni

mit ihren Filmen, Fotos, Büchern, Ma-

wasze filmy, fotografie, książki, ma-

nuskripten und Objekten von jedem

nuskrypty oraz inne obiekty wszyst-

zu den Öffnungszeiten der jeweiligen

kim zainteresowanym w godzinach

Bibliothek genutzt werden.

pracy danej biblioteki.

więcej | mehr: www.mediateka.slubfurt.net

Kalender 2012 Kalendarz
SŁUBFURT 2011

Ich halte den Kalender in meiner

(wie es Klaus Pocher aus Gubien vor-

Siedzę z kalendarzem w ręku (oczy-

Hand (natürlich pflichtgemäß den

schlägt), dass wir dann auch über

wiscie obowiązkowo z tym w niebie-

mit dem blau-gelben Umschlag)

die „Pioniere des Wilden Westens“

sko-żółtej okładce)i z przerażeniem

und schaue mit Entsetzen auf die

berichten können und über die Pio-

patrzę na stronę z datą 17.01.2011.

Seite mit dem Datum 27.01.2011.

niere von „Nowa Amerika“.

Boże, jak ten czas leci. Jeszcze nie

Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Es

Ich möchte auch etwas für die

tak dawno we wrześniu 2009 przy

scheint mir erst vor kurzem gewesen

Bürger tun, und deshalb habe ich

kawie debatowaliśmy z Michaelem

zu sein, als Michael und ich im Sep-

mir ein paar Sachen ausgedacht.

nad sensownością i potrzebą takie-

tember 2009 beim Kaffee über den

Für Traurige und von Herbstde-

go kalendarza, który ujmowałby

Sinn eines solchen Kalenders debat-

pressionen Geplagte würde ich

polskie i niemieckie święta zwycza-

tierten, der deutsche und polnische

ein paar Witze einflechten. An-

je i tradycje związane ze świętami, i

Feiertage und die damit verbunde-

ders ausgedrückt: worüber lachen

słówka do nauki na co dzień itd., a tu

nen Traditionen beinhalten sollte,

Słubfurter,

Gubiener

już styczeń 2011! Czas goni, i trzeba

Vokabeln zum alltäglichen Sprache

und die Bewohner anderer Orte?

zabierać się do pracy nad następnym

lernen usw., und nun finden wir uns

Und für die, die ständig auf Diät

kalendarzem już na rok 2012.

bereits im Januar 2011 wieder! Die

sind:

aus

Obiecywaliśmy sobie, że następny

Zeit rennt und deshalb müssen wir

der ganzen Grenzregion. Die be-

kalendarz zrobimy z jeszcze więk-

uns schon an die Arbeit machen für

reits geprüften Gerichte für Sala-

szym rozmachem. Nie tylko dla

den Kalender 2012.

te, Bigos, Kaiserschmarrn, Linsen-

Słubfurtu ale i dla dalszych okolic -

Wir haben uns versprochen, dass

suppen und viele andere. Rezepte

przynajmniej dla tych leżących przy

wir den nächsten Kalender mit noch

für den Alltag und den Feiertag.

granicy. Kalendarz na 2012 na przy-

mehr Elan angehen wollen. Nicht

Für Neugierige: Fakten und Mythen

graniczne regiony od Szczecina do

kiego Zachodu” i o pionierach tej No-

pod względem nauki, perspektywy

nur für Słubfurt, sondern für die ge-

über Herrn Kowalski und Herrn

Görlitz.

wej Ameriki.

na przyszłość , migracja ludności itp.

samte Region, entlang der gesamten

Schmidt. Wie sie so leben, was sie für

Myślę że w następnym wydaniu

Ja też chciałabym zrobić coś dobre-

Ciekawe rzeczy, których nie znaj-

deutsch-polnischen Grenze, von Szc-

Einkünfte haben, die soziale Bühne.

warto byłoby przedstawić portrety

go dla mieszkańców i wymyśliłam

dziemy w leksykonach i w mądrych

zettin bis Zgörzelic.

Wie sieht es in den Schulen aus in

ludzi i organizacji, działających dla

parę rzeczy.

książkach np. Uroczystości rodzinne

Vielleicht wäre es interessant, in der

Sachen Lehre, Perspektiven für die

dobra regionu. Często takie organi-

Dla smutnych i zatroskanych na de-

i zwyczaje (wesele, komunia, zwy-

nächsten Ausgabe Leute und Orga-

Zukunft, Migration der Bevölkerung

zacje czy też osoby nie mają czasu

presyjne jesienne miesiące wrzuci-

czaj świętowania urodzin i związa-

nisationen zu porträtieren, die sich

usw.

albo i też nie lubią robić wkoło siebie

łabym parę dowcipów. Inaczej mó-

ne z tym obchody).

für unsere Region engagieren. Die-

Interessantes, das wir nicht im Lexi-

reklamy i szumu. W ten sposób nie

wiąc: to z czego śmieją się Słubfurt-

se Organisationen oder Personen

kon finden oder schlauen Büchern,

są postrzegani a organizacje takie

czycy, mieszkańcy Szczettina, Gu-

Oczywiście są to tylko moje propo-

haben oft wenig Zeit oder Lust, für

wie Familienfeste und Gewohnhei-

nie mają środków na informowa-

bien i innych miejscowości.

zycje a największą nadzieję pokła-

die eigene Sache zu werben. Daher

ten (Hochzeiten, Kommunion, Ge-

nie opinii publicznej o swojej dzia-

Dla tych którzy są wiecznie na diecie:

dam w mieszkańcach tego regionu.

werden sie nicht beachtet, oder weil

burtstage und die damit verbunde-

łalności. Ostatnio przez przypadek

kulinarne przepisy z całego regionu

To Wy możecie decydować o tym jak

ihnen die finanziellen Mittel fehlen.

nen Gepflogenheiten).

dowiedziałam się, że na terenie gmi-

pogranicza. Te sprawdzone przepisy

będzie wyglądał kalendarz na rok

Erst letztens habe ich durch Zufall

Natürlich sind das nur meine Vor-

ny Słubice działa polsko-niemiecka

na sałatki i bigosy, Kaiserschmarrn,

2012. Czekamy z niecierpliwością na

erfahren, dass es in der Gemeinde

schläge, denn die größte Hoffnung

fundacja na rzecz zwierząt. Fajna

na zupę z soczewicy i wiele innych.

Państwa propozycje.

von Słub eine deutsch-polnische

auf gute Ideen liegt auf den Bewoh-

sprawa, ale mało kto wie o niej. Po-

Przepisy na codzień i od święta.

Tierschutzstiftung gibt. Interessant,

nern unserer Region. Ihr sollt darüber

myślałam, że może gdyby kalendarz

Dla ciekawskich: fakty i mity o panu

aber kaum jemand weiß davon.

entscheiden, was in den Kalender für

nazywał się Nowa Amerika (wedlug

Kowalskim i o Herr Schmidt. Jak się

Kontakt:

Ich dachte mir, falls der neue Kalen-

2012 rein soll. Wir warten voller Un-

pana Pochera z Gubien) to może by

żyje, jakie są zarobki, osłony socjal-

kurzwelly@arttrans.de,

der den Titel „Nowa Amerika“ trägt

geduld auf Eure Vorschläge.

opowiedzieć coś o „Zdobywcach Dzi-

ne. Jak wygląda sytuacja w szkołach

Jola.Reimann@gmx.de

Szczettiner,

kulinarische

Rezepte

Jolanta Reimann
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Thema: Geschichte vor Ort | Temat: Historia tutejsza
„Institut für angewandte Geschichte“ | „Instytut historii stosowanej“, 04.11.2010
(Sandra Anna Michalski, Nicole Radomski )

kańcy z Frankfurtu nad Odrą oraz

Die Mediathek in der, der Vortrag

pracownicy biblioteki.

stattfindet, befindet sich im Her-

Ważnym aspektem instytutu, który

zen der polnischen Stadtbibliothek

obejmuje 40 osób jest wymiana nie-

im Stadtteil Słub. Sie ist gemütlich

miecko- polskiej kutury. Co sąsiedzi

in einer Ecke zwischen historischen

wiedzą o historii wzajemnej?

Büchern eingerichtet. Die Gäste

Istnieją trzy priorytety, którymi in-

setzen sich in die bequemen Sessel

stytucja się zajmuje.

und der Vortrag beginnt.

Pamięć Europejska: Ta dziedzina

Eingeleitet wird der Abend mit

działalności, istniejąca od 2008 roku ,

Fotos vom alten Strandbad in

cieszy sie ogromną popularnością.

Frankfurt(Oder), die Oder-Strand-

Na jedno ogłoszenie zostało złożo-

Bar. Beim Sonnen, Baden und bei

nych 250 podań. Najlepszy projekt

köstlichen Getränken, werden In-

otrzyma wsparcie w jego realizacji.

formationen ausgetauscht, Erinne-

Kształcenie międzykulturowej edu-

rungen abgeglichen. Die unterge-

kacji historycznej i politycznej: Naj-

gangene Tradition soll wiederbelebt

ważniejszym punktem jest zacie-

werden. Für nächstes Jahr ist die

kawić wszystkich historią , tzn., nie

Oder-Strand-Bar schon in Planung

tylko uczniów i studentów.
Polsko-niemiecka

und wir werden heute schon, mit

granica

jako

Sonnenschirmen und den gestreif-

Geschichte der getöteten Opfer

seiner persönlichen HeimatReise

biblioteki publicznej miasta Słubic.

wspólny kraj: od 2008 roku odbywa

ten Badeanzügen im Raum, darauf

im Krieg. In Słubice wie in Frank-

hat, sollte unbedingt die Internet-

Jest ona przytulnie między ksiażka-

sie spacer do Polski w dniu „Wszyst-

eingestimmt.

furt (O) sind Stolpersteine in die

seite: www.heimatreise.de aus-

mi historycznymi urządzona. Kiedy

kich Świętych“. Jest to doskonała

Eine kurze Vorstellungsrunde be-

Wege eingelassen, als Symbol für

kundschaften.

wszyscy goście usiedli do wygodnych

okazja, aby pokazać jak spędza się w

ginnt. Wir sind ca. 30 Leute, ver-

die Opfer. Auf der Internetseite

siedzeń, zaczeła się prezentacja.

Polsce ten uroczysty dzień.

mischt, wie sich nach der Vorstel-

www.jüdischesfrankfurt.de

be-

Zum Schluss lernen wir das Projekt

Wieczór ropoczął się od pokazu

Kolejny projekt, który został przed-

lung herausstellt. Studenten der

kommt man zu diesem Thema nä-

„pro´vincia“ kennen. Das ist ein Fo-

zdjęć z kąpieliska w Frankfurcie nad

stawiony to:

EUV, Schüler, Lehrerinnen, Privat-

here Informationen.

rum für Regionalidentität. Menschen

Odrą o nazwie

„Żydowska historia tutejsza”

personen, Mitarbeiter der Biblio-

Wer östlich von Oder und Neisse

die hier im Grenzland leben, sollen

.Przy ładnej pogodzie oraz smacz-

Projekt opowiada o smutnej historii

thek.

Der Kernpunkt dieses 40-

geboren wurde, kann mit dem Pro-

eine gemeinsame Identität „fühlen“

nymi napojami, opowiada sie tam

zabitych ofiar w czasie wojny. W Słu-

Köpfiges-Institutes ist der deutsch

jekt „HeimatReisen“ eine persönli-

d.h. sich als eine Region verstehen.

o swoich przeżyciach. Celem tego

bicachiFrankfurcienadOdra umiesz-

polnische

„ Oder-Strand-Bar“

che Reise zu den eigenen Wurzeln

Sofort wird die Frage: „ Was verste-

spotkania jest podtrzymanie tra-

czono kamienie na scieżkach, jako

wissen die Nachbarn gegenseitig

erleben.

hen wir unter regionaler Identität?“

dycji.„Oder-Stand-Bar” jest plano-

symbol dla ofiar. Na stronie interne-

über ihre Geschichte?

Ganz individuell kann so eine Rei-

in den Raum geworfen.

wana na przyszły rok a my już się-

towej www.jüdischesfrankfurt.de

Es gibt drei Schwerpunkte, mit de-

se eintägig oder mehrtägig geplant

Der Abend klingt langsam aus und

dząc w pokoju z parasolkami oraz z

znajdzie się więcej informacji na ten

Kulturaustausch.

Was

nen sich das Institut beschäftigt:

temat.

Europäische Erinnerung

Dla Niemców, którzy urodzili się na
wurde

wschód od Odry i Nysy, jest „Heimat

2008 geboren und erfreut sich gro-

-reisen” projekt, umożliwjający po-

ßer Beliebtheit. Es liegen ca.250 An-

dróż do własnych korzeni.

träge pro Ausschreibung vor. Wer

Taka podróż mogła by być zaplanowa-

das Auswahlverfahren mit seinem

na na jeden dzień lub na kilka dni.

Projekt erfolgreich bestreitet, erhält

Ponadto „Heimatreisen” oferuje licz-

Unterstützung bei der Realisierung

ne wycieczki poza Frankfurtem nad

des Projekts.

Odrą oraz ciekawe spacery przy Od-

Vermittlung interkultureller histo-

rze.

risch- politischer Bildung

Kto osobiście zainteresowany jest

Dieser Schwerpunkt hat es sich zur

„HeimatReisen” , powinnien odwie-

Aufgabe gemacht, z.B. Geschich-

dzić stronę internetową:

te spannend ALLEN, d.h. nicht nur

www.heimatreise.de

Dieser

Tätigkeitsbereich

Schülern und Studenten, näher zu
bringen.

Na koniec dowiedzieliśmy się o pro-

Deutsch-polnisches Grenzland

jekcie „pro’vincia“, jest to forum toż-

Unter diesem Schwerpunkt eta-

samości regionalnej.

blierte sich seit 2008 der „Allerheili-

Ludzie, którzy mieszkają w rejo-

genspaziergang“. Eine wunderbare

werden, bei der immer Ihr speziell

wir sind uns alle einig nach dem

strojami kąpielowymi w paseczki,

nie przygranicznym, powinni czuć

Möglichkeit, für deutsche Bürger,

ausgebildeter

heutigen Vortrag, regionale Identität

mielismy okazję poczuć atmosferę

wspólną tożsamość.

einmal zu erleben, wie der feierli-

HeimatReisebegleiter

sollte nicht gesucht werden, sie sollte

nadchodzącego roku.

Natychmiast zadano pytanie: „Co rozu-

che Tag in Polen stattfindet.

Verfügung steht. Desweiteren wer-

kreiert werden von uns allen.

Następnie każdy się krótko przed-

miemy pod tożsamością regionalną?”

Das nächste Projekt, das vorgestellt

den zahlreiche Tagesausflüge vor

stawił. Okazało się, że było bardzo

Wieczór pomału dobiega końca, a

wird, trägt den Namen: „Jüdische

den Toren Frankfurts, sowie sehr

różne towarzystwo, ponieważ obec-

my zgadzamy się, że tożsamości re-

Geschichte vor Ort“

interessante Spaziergänge an der

Dzisiejsza prezentacja odbyła się w

ni byli: studenci Viadriny, ucznio-

gionalnej

Das Projekt erzählt die traurige

Oder angeboten. Wer Interesse an

mediatece, która znajduje się w sercu

wie ze Słubic, nauczyciele, miesz-

sami powinniśmy ją tworzyć.

und

vorbereiteter
Ihnen

zur

nie należy szukać, lecz
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To˝samoÊç regionalna S∏ubfurtu
Die regionale Identität von S∏ubfurt
Tomasz Pilarski

Wojewodschaften

Tożsamość regionalna stała się w

Lebuser Land und Niederschlesien

ostatnich latach bardzo popularnym

hauptsächlich Menschen aus den

terminem. Z pewnością fakt, iż spo-

ehemaligen Ostgebieten der II. Polni-

łeczności lokalne w coraz większym

schen Republik zwangsumgesiedelt

stopniu interesują się tym zagad-

wurden, haben sich hier Menschen

nieniem jest związany, z ogólnym

aus fast allen Ecken Polens niederge-

wzrostem poziomu życia oraz coraz

lassen.

szerszym dostępem do informacji,

Die Propaganda der Volksrepublik Po-

także tych historycznych.

len lancierte die Idee der “wiederge-

Szczególnie ciekawym jest temat

wonnenen Gebiete” und hat so einen

tożsamości regionalnej na terenach,

maßgeblichen Einfluss auf das Be-

na których nie ma ugruntowanego

wußtsein der Einwohner dieser Regi-

kilkusetletnią tradycją przywiązania

onen ausgeübt und sein Ziel erreicht,

do historii, zabytków czy zwyczajów

nämlich die Bevölkerung mental völ-

związanych z danym środowiskiem,

lig von der deutschen Geschichte die-

a tożsamość regionalna w miejscach,

ser Gebiete abzuschneiden.

gdzie do dziś jest ona w trakcie dyna-

Der Zusammenbruch des Ostblocks,

micznych przekształceń.

die Öffnung der Grenzen, der demo-

Takimi miejscami są z pewnością

kratische und der wirtschaftliche

tereny dzisiejszej Polski zachodniej,

Wandel hatten einen starken Ein-

Westpommern,

fluß auf eine Veränderung der Be-

historycznie zamieszkałe przez ludność niemiecką i z państwem (pań-

przyczynkiem i punktem wyjścia

rzyszenia My Life, Słubfurt, Instytut

w fazie uszczegóławiania. Wkrótce

ziehungen der Bewohner der west-

stwami) niemieckim przez ostatnie

warsztatów, które miałem okazję

Historii Stosowanej, Związek Sybira-

poinformujemy Państwa, jaki osta-

lichen Wojewodschaften Polens zu

kilkaset lat nierozerwalnie związa-

poprowadzić w grudniu ubiegłego

ków, instytucje samorządowe takie

tecznie kształt przybierze.

ihrer lokalen Heimat.

nymi. Ludność, która nie ze swojej

roku w ramach projektu

„Plano-

jak Słubski Miejski Ośrodek Kultury,

woli, a wskutek postanowień kon-

wanie rozwoju kulturalnego mia-

Archiwum Miejskie Furtu (O), Bi-

ferencji poczdamskiej, pojawiła się

sta Słubfurt”. Mimo, iż grono osób

bliotekę Miejską w Słubie, Muzeum

Der Begriff “Regionale Identität” ist

der zwar noch immer in den Kin-

na tych terenach, nie jest ludnością

zainteresowanych tożsamością re-

Viadrina oraz pasjonatów takich jak

in den letzten Jahren zu einem po-

derschuhen steckt, aber gerade jetzt

o spójnej proweniencji. Mimo iż na

gionalną i w tym aspekcie edukacja

Eckhard Reiss i Roland Semik, warto

pulären Terminus geworden. Mit Si-

stehen die Bedingungen günstig,

teren dzisiejszego województwa za-

kulturalną nie było zbyt wielkie, to

prowadzić w sposób bardziej skoor-

cherheit haben wir die Tatsache, dass

um durch Untersuchungen, durch

chodniopomorskiego, lubuskiego i

z przeprowadzonej dyskusji wyni-

dynowany.

sich die lokale Bevölkerung immer

Bildungsprogramme und eine leben-

dolnośląskiego przesiedlono przede

ka, iż coraz większa grupa podmio-

Mamy świadomość, że po stronie

stärker für diese Fragestellung inter-

dige Diskussion diesen Prozess zu in-

wszystkim ludzi z dawnych wschod-

tów (osób prywatnych i organizacji)

niemieckiej przynajmniej sfera ar-

essiert, dem allgemeinen Wachstum

tensivieren.

nich rubieży II Rzeczypospolitej, to

jest zainteresowana intensyfikacją

chiwizacji i udostępniania zbiorów

des Lebensstandards zu verdanken,

Die obigen Ausführungen waren An-

w ciągu kilkudziesięciu lat istnienia

działań, mających na celu eksploro-

funkcjonuje co najmniej poprawnie

sowie auch einem leichteren Zugang

lass und Ausgangspunkt des Work-

PRL, przybyli tu ludzie, właściwie z

wanie tematyki tożsamości regio-

i tu strona polska ma bardzo wiele

zu Informationen, auch den histori-

shops den ich im Dezember letzten

każdego zakątka naszego kraju.

nalnej. Okazuje się też, że podmioty

do nadrobienia. Nasza lokalna ojczy-

schen.

Jahres im Rahmen des Projektes “Kul-

Propaganda PRL lansując ideę „ziem

te niezależnie prowadzą działalność

zna była bowiem zarówno w ujęciu

Besonders interessant ist das Thema

turentwicklungsplanung der Stadt

odzyskanych” w znacznym stopniu

mającą na celu opisywanie, archiwi-

historii ostatnich kilkuset lat, jak i w

der regionalen Identität in Gegen-

Słubfurt” leiten durfte. Obwohl die

wpłynęła na świadomość miesz-

zowanie lub badanie losów miejsca

historii najnowszej areną na której

den, in denen wir nicht von einer

an dem Thema regionaler Identität

kańców tych terenów, co do histo-

w którym żyjemy. Problematyka

rozgrywały się wydarzenia mające

viele hunderte Jahre dauernden Ge-

und in diesem Zusammenhang an

rycznych aspektów przesiedlenia i

braku identyfikacji mieszkańców ze

wpływ na losy Polski i Niemiec, a

schichte, von Baudenkmälern oder

kultureller Bildung interessierte Teil-

spowodowała mentalne odcięcie się

swoją lokalną ojczyzną - jak się oka-

czasami nawet losy całej Europy, żyli

Traditionen sprechen können, de-

nehmerzahl nicht groß war, wurde

ludności od „niemieckiej historii”

zało - nie dotyczy wyłącznie ziem po

tu ciekawi ludzie, miasta nasze były

nen wir uns gesellschaftlich verbun-

dennoch deutlich, dass eine wachsen-

tych terytoriów.

wschodniej stronie Odry i Nysy Łu-

i są miejscem spotkania wielu kul-

den fühlen – eine regionale Identität,

de Zahl von Privatpersonen und Grup-

Rozpad bloku wschodniego, otwar-

życkiej. Co prawda we wschodnich

tur, co wpływa na to jacy jesteśmy.

die bis heute einem starken dynami-

pen an einer Intensivierung von Ak-

cie granic, przemiany demokra-

landach RFN, podłoże tych proble-

Warto uświadomić sobie wagę tych

schen Wandel unterliegt.

tivitäten zum Thema regionale Iden-

tyczne i gospodarcze w znaczny

mów jest zupełnie inne, lecz skutek

procesów ich wpływ na nasze obec-

Eine solche Region ist mit Sicherheit

tität interessiert ist. Es hat sich auch

sposób wpłynęły na zmianę sto-

podobny - uboga kultura historycz-

ne życie i na naszą przyszłość. Warto

das heutige Westpolen, die historisch

herausgestellt, dass die Beteiligten be-

sunku mieszkańców zachodnich

na i kulejąca edukacja regionalna

też gromadzić świadectwa czasów

gesehen, von deutscher Bevölkerung

reits selber aktiv sind im Beschreiben

województw Polski do ich lokal-

przekładająca się na problemy w

w których żyjemy, czasów które mi-

besiedelt wurde und viele hunderte

und Archivieren der Schicksale der

nych ojczyzn. Rozpoczął się proces

samoidentyfikacji lokalnych spo-

nęły, warto być dumnym z naszych

von Jahren zu dem deutschen Staat

Orte, an denen wir leben.

identyfikacji regionalnej lokalnych

łeczności.

miast, ponieważ przyszło nam żyć w

(bzw. den deutschen Staaten) gehörte.

Wie sich herausstellte, betrifft das

środowisk, który jest co prawda w

Doszliśmy do wniosku, że niezbęd-

naprawdę ciekawych czasach i w ty-

Die neue Bevölkerung, die sich nicht

Fehlen von Identifikation der Ein-

powijakach, ale właśnie dziś istnie-

nym jest połączenie wysiłków na

leż samo ciekawym miejscu.

aus freien Stücken, sondern auf-

wohner mit ihrer lokalen Heimat

ją warunki do tego, aby poprzez ba-

rzecz badania tożsamości regional-

grund der Entscheidungen der Pots-

nicht nur die Regionen östlich von

dania, działania edukacyjne i żywą

nej tak w aspekcie historycznym, jak

Inicjatywa, która jest owocem dys-

damer Konferenz hier niederließ, ist

Oder und Neiße. Obwohl die Prob-

dyskusję mógł on zostać zintensyfi-

i przemian, których dziś jesteśmy

kusji przeprowadzonej w ramach

keine Bevölkerung mit einer einheit-

leme in den östlichen Ländern der

kowany.

świadkami. Działania na tym polu,

warsztatów „Planowanie rozwoju

lichen Herkunft.

Powyższe przemyślenia stały się

powadzone dotychczas przez stowa-

kulturalnego miasta Słubfurt”, jest

Obwohl in die Gebiete der heutigen

Es begann ein Prozess der Identifikation mit der lokalen Umgebung,
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Nowa amerika tours

Bundesrepublik Deutschland völ-

19. – 23. 05. 2011

lig anderen Ursprungs sind, ist die

7
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Wirkung ähnlich – ein schlecht
entwickeltes Bewusstsein für Ge-

„Nowa Amerika wurde am 20. März

zwangsumgesiedelt und Deutsche

mitzunehmen, die mitgenommen

Nowa Amerika została założona w

schichtskultur und eine mangelnde

2010 auf einem konspirativen Tref-

mußten ebenfalls ihre Häuser ver-

werden möchten, wobei wir beson-

trakcie zakonspirowanego spotka-

Regionalbildung leisten ihren Bei-

fen gegründet. Es handelt sich dabei

lassen. Die Menschen beiderseits der

ders Jugendliche einladen möchten,

nia 20 marca 2010 roku. Jest to fe-

trag zum fehlenden Selbstbewusst-

um eine Föderation, die sich aus den

Grenze kannten sich nicht und die

denn ihnen gehört die Zukunft, aus

deracja składająca się z 4 państw

sein der lokalen Bevölkerung.

4 Teilstaaten Szczettinstan, Terra In-

Brücken über Oder und Neiße waren

der uns NOWA AMERIKA entgegen-

związkowych

Wir sind zu dem Schluss gekommen,

cognita, Lebuser Ziemia und Schlonsk

von 1980 bis zur Wende geschlossen.

strahlt...

Szczettinstan, Terra Incognita, Lebu-

dass wir gemeinsam Anstrengungen

zusammensetzt.

unternehmen müssen für Untersu-

TOURS bietet allen Pionieren und

NOWA AMERIKA TOURS oferuje

chungen zur regionalen Identität,

Freiheitshungrigen die einmalige

wszystkim pionierom oraz poszu-

sowohl unter geschichtlichen Aspek-

Chance, die Geheimnisse unserer 4

kującym wolności niepowtarzalną

ten, als auch im Angesicht des Wan-

Staaten auf einer 4-tägigen Busreise

szansę odkrycia tajemnic 4 stanów

dels, dessen Zeuge wir heute sind.

zu entdecken und ihre Eigenarten

podczas 4-dniowej wycieczki auto-

Die Aktivitäten auf diesem Gebiet,

und Traditionen kennen zu lernen.“

busowej jak i poznania ich własnej

die bisher von den Vereinen My Life,

Nowa Amerika ist eine humorvolle

specyfiki i tradycji. Nowa Amerika

Słubfurt, Institut für angewandte

Methode, den deutsch-polnischen

jest zabawną metodą określenia po-

Geschichte, dem Verband der Sibi-

Grenzraum als einen gemeinsamen

granicza polsko-niemieckiego jako

rienverschleppten,

kommunalen

Raum zu beschreiben und lädt die

wspólną przestrzeń, zapraszając jed-

Einrichtungen, wie dem städtischen

Teilnehmer ein, ihn spielerisch zu

nocześnie uczestników do formowa-

Kulturhaus in Słub, dem Stadtarchiv

gestalten und so umzuordnen, dass

nia tej przestrzeni poprzez zabawę

in Furt, den beiden Stadtbibliothe-

er als gemeinsamer Raum erfahr-

oraz takiego jej przestawienia, by

ken, dem Museum Viadrina und so

bar wird. Wir laden Akteure, Verei-

passionierten Mitbürgern, wie Eck-

ne, Schüler und Jugendliche der ge-

Die Vorurteile auf beiden Seiten sind

Bewusst benutzen wir den Touris-

wspólna. Zapraszamy uczestników,

hard Reiss und Roland Semik durch-

samten Grenzregion auf eine Entde-

bis heute groß, auch wenn sie oft

mus und seine Marketingstrategien

stowarzyszenia, uczniów i młodzież

geführt werden, sind es wert, mitei-

ckungsreise durch ihr „Land“ ein. Alle

nicht offen ausgesprochen werden.

als Projektionsfläche für unsere Mi-

z całego obszaru granicznego na od-

nander verknüpft und koordiniert zu

teilnehmenden Partner haben die

Es gibt aber kreative Akteure beider-

mikri, denn Tourismus spielt virtuos

krywczą podróż przez własny „kraj“.

werden.

Möglichkeit, jeweils eine „Haltestel-

seits der Grenze, die im Kleinen seit

mit Sehnsüchten und Traumland-

Wszyscy uczestniczący partnerzy

Wir sind uns klar, dass auf der deut-

le“ auf dieser Reise zu gestalten. So

Jahren für Offenheit und die Ent-

schaften. In der touristischen Inter-

mają

schen Seite zumindest die Bereiche

erfahren kreative Grenzgänger, Ver-

wicklung einer gemeinsamen Grenz-

pretation von Realität gibt es geheim-

po jednym przystanku tej podróży.

der Archivierung und der öffentli-

eine und Initiativen von Szczettin bis

region kämpfen, meist jeder für sich.

nisvolle Täler, unendliche Meere und

W ten sposób kreatywni wędrow-

chen Präsentation der Sammlung

Zgörzelic voneinander, können sich

Am März 2010 trafen sich einige der

Wunder. Der Tourist spielt bereitwil-

cy graniczni, stowarzyszenia i ini-

gut funktionieren und hier hat die

austauschen, vernetzen und Lobbyar-

aktivsten Grenzgänger für ein langes

lig mit, denn er bucht ein unvergess-

cjatywy od Szczettina po Zgörzelic

polnische Seite viel nachzuholen.

beit für eine zeitgemäße Entwicklung

Wochenende in Szczettin, um dar-

liches Erlebnis. Es ist erst die Kunst

będą mogły się poznać i wymienić

Unsere lokale Heimat war sowohl

unseres deutsch-polnischen Grenz-

über zu beraten, wie wir nicht nur

der Interpretation, die einen Ort er-

doświadczeniami,

während der letzten Jahrhunderte,

landes leisten. Um das Gemeinsame

den Osten und den Westen unserer

lebniswert macht und damit kata-

kontaktów oraz lobbować na rzecz

wie auch in jüngster Zeit eine Are-

zu unterstreichen, wird im Vorfeld

Grenzregion, sondern auch den Nor-

pultieren wir uns von der Peripherie

nieodległego rozwoju naszego pol-

na, in der sich wichtige Ereignisse

ein Wettbewerb für die Fahne von

den und den Süden miteinander ver-

einer Grenzregion ins Zentrum der

sko-niemieckiego pogranicza. Aby

abgespielt haben, die Einfluss hat-

Nowa Amerika durchgeführt. Leider

netzen können,

denn wer weiß

Aufmerksamkeit. Im Kopf der Rezi-

podkreślić

ten auf das Schicksal von Polen und

fasst unser beflaggter Reisebus nicht

in Szczettin schon, was in Zgörzelic

pienten wächst der Raum beiderseits

przeprowadzony zostanie konkurs

Deutschen, manchmal sogar auf das

mehr als 50 Teilnehmer. Deshalb

los ist. Es gibt Akteure, die ähnliches

der Grenze dank unserer Erzählung

na flagę Nowej Ameriki. Niestety

Schicksal ganz Europas, es haben hier

wird die Reise von „nowa amerika

tun, sich aber nicht kennen. Wir sind

zusammen und provoziert dadurch

przyozdobiony motywem z tej flagi

interessante Menschen gelebt, unser

tv“ begleitet und auf www.nowa-

alle Profis in unseren Gebieten und

die Frage, ob die deutsch-polnische

bus wycieczkowy zdoła pomieścić

Stadtraum war und ist ein Ort der Be-

merika.slubfurt.net dokumentiert.

können uns oft gut ergänzen, wenn

Grenze vielleicht auch nur so eine Er-

maksymalnie 50 uczestników. Dla-

gegnung vieler Kulturen, was einen

NOWA AMERIKA TOURS wird die Er-

wir erst voneinander wissen. So ent-

zählung ist, wie viele andere, die vor

tego podróżnym towarzyszyć będzie

Einfluss hat darauf, wie wir sind.

gebnisse Ende Mai in Poznań auf der

stand die Idee, ähnlich wie Frankfurt-

allem im Kopf existiert?

„nowa amerika tv”, a sama podróż

Ich halte es für wichtig, uns die Be-

Biennale Sztuki Dziecka (Biennale

Słubice = Słubfurt, nun die gesamte

deutung dieser Prozesse ins Bewußt-

der Kunst für Kinder) präsentieren.

Grenzregion zu einem gemeinsamen

Wer möchte mitmachen, wer möch-

www.nowamerika.slubfurt.net.

sein zu rufen, ihren Einfluss auf un-

Das Projekt betrachten wir nur als

Raum umzuordnen, zu NOWA AME-

te mitfahren? Sie sind herzlich will-

NOWA AMERIKA TOURS przedsta-

ser gegenwärtiges Leben und unsere

Anfang auf dem Weg der Vernetzung

RIKA. Wir haben uns bewusst für den

kommen!

wi wnioski z podróży pod koniec

Zukunft. Deshalb sollten wir auch

und der Entwicklung gemeinsamer

Begriff entschieden, weil Amerika für

19.05. Treffen in Szczecin, 20.05. Szc-

maja na Biennale Sztuki Dziecka w

die Zeugnisse der Zeit sammeln, in

Aktivitäten in Nowa Amerika. Keim-

Freiheit steht, für das Land der unbe-

zecin - Słubfurt, 21.05. Słubfurt - Bad

Poznaniu. Projekt ten postrzegamy

der wir leben, der Zeit, die vergangen

zelle ist Słubfurt, Mitveranstalter das

grenzten Möglichkeiten, für Pionier-

Muskau, 22.05. Bad Muskau - Görlitz

dopiero jako początek na naszej dro-

ist und stolz zu sein auf unsere Dop-

Centrum Sztuki Dziecka (Zentrum

tum, das Land der Entdecker.

- Słubfurt, 23.05. Słubfurt - Szczecin

dze ku połączeniu się w jedną sieć i

pelstadt, denn wir dürfen wirklich in

der Kunst für Kinder) in Poznań und

NOWA AMERIKA öffnet den Raum

Teilnehmer Busfahrt:

wypracowaniu wspólnych przedsię-

interessanten Zeiten leben und an

möglichst viele Vereine entlang der

für einen langjährigen Prozess, in

max. 48 Personen

wzięć jako Nowa Amerika. Komórką

einem ebenso interessanten Ort.

deutsch-polnischen Grenze.

dessen Verlauf laborartig viele neue

Teilnehmer an Haltestellen und

macierzystą jest Słubfurt, natomiast

Die deutsch-polnische Grenzregion

Strukturen und Ideen für den Grenz-

Abendveranstaltungen:

współorganizatorem Centrum Sztu-

Die Initiative, die aus diesem Work-

ist nicht historisch gewachsen. Sie

raum durchgespielt werden können.

ca. 100 - 1.000

ki Dziecka w Poznaniu oraz wiele

shop zum Thema “Kulturentwick-

resultiert aus der kompletten Ver-

Der doppelbödige Humor spielt da-

Mögliche Veranstaltungsorte

stowarzyszeń wzdłuż polsko-nie-

lungsplanung der Stadt Słubfurt”

schiebung Polens von Osten nach

bei eine ganz wichtige Rolle, denn er

Szczecin, Widuchowa, Eberswalde,

mieckiej granicy.

hervorgegangen ist, befindet sich in

Westen nach dem zweiten Weltkrieg,

hebt unsere Aktionen aus der Schwe-

Chojna,

der Phase der Konkretisierung ihrer

was eine der größten Völkerwan-

re einer geschichtlich belasteten Re-

Słubice, Krosno, Zielona Góra, Guben-

Polsko-niemiecki region graniczny

Pläne. In Kürze informieren wir sie

derungen Europas verursachte. Aus

gion in die Leichtigkeit, mit der wir

Gubin, Bad Muskau, Görlitz, Zittau u.a.

nie wyrósł z korzeni historii. Jest re-

darüber, welche Form sie angenom-

Lemberg, Grodno und Vilnius wur-

nun die Grenze lächelnd wegtanzen

men haben.

den Polen in die neuen Westgebiete

können. Auf diesem Weg gilt es alle

nazywających

się:

ser Ziemia i Schlonsk..

NOWA AMERIKA

mogła być przeżyta jako przestrzeń

możliwość

ukształtowania

stworzyć

wspólnotę,

sieć

wcześniej

doczeka się reportażu na stronie

Angermünde,

Frankfurt-

Kontakt: kurzwelly@arttrans.de
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wirtuozerii sposób odwołuje się do tę-

zultatem całkowitego przesunięcia

stycznej interpretacji rzeczywistości

granic Polski ze wschodu na zachód

istnieją tajemnicze doliny, bezkresne

pod drugiej wojnie światowej, co

morza i cuda. Turysta chętnie przyłą-

spowodowało jedną z największych

cza się do tej gry, gdyż pragnie nieza-

wędrówek ludów w Europie. Z Lwo-

pomnianej przygody. Dopiero sztuka

wa, Grodna i Wilna przymusowo

interpretacji czyni miejsce wartym

przesiedlono Polaków na nowe zie-

przeżycia i tym samym katapultuje

mie zachodnie, podobnie Niemcy

nas z peryferii pogranicza do czaso-

Exchange Radical Moments! ist ein

zedonien (Elementi) und Deutsch-

zostali zmuszeni do opuszczenia

przestrzeni uwagi. Dzięki naszym

neues europaweites Live Art - Fes-

land/Polen (Słubfurt), sowie Part-

swoich domów. Ludzie po obu stro-

opowieściom w głowach odbiorców

tival. Es wird zeitgleich am 11. No-

nern aus Moldawien (ksa:k), Lett-

nach granicy nie znali się, a mosty

wyrasta na nowo przestrzeń po obu

vember 2011 (11.11.11) an mehre-

land (LCCA), Deutschland (ASA, Ba-

prowadzące przez Odrę i Nysę były

stronach granicy, co prowokuje do

ren Orten Europas stattfinden – u.a.

busch, Performer Stammtisch) und

zamknięte między rokiem 1980 a

zadania pytania, czy przypadkiem

in Polen, Deutschland, Tschechien,

England (TTT Tomorrow‘s Thoughts

jesienią ludów. Uprzedzenia po dziś

polsko-niemiecka granica również

Italien, Mazedonien, Lettland, Eng-

Today).

dzień są silne po obu stronach, choć

nie jest niczym więcej niż opowie-

land und Österreich. Unter den Fes-

bywają wymawiane nieczęsto.

ścią jakich wiele, która istnieje przede

tivalprojekten finden sich ortsspezi-

Po obu stronach mieszkają jednak kre-

wszystkim w naszych głowach?

fische Interventionen, Community

Exchange Radical Moments! To

atywne postaci, które w małej skali od

Jednocześnie odnaleźliśmy w po-

Art, Kunst im öffentlichen Raum

nowy europejski festiwal Live Art. W

lat walczą na rzecz otwartości i utwo-

staci NOWEJ AMERIKI interesujące

und Performance Art. Es ist das erste

tym samym czasie czyli 11. listopa-

rzenia wspólnego regionu graniczne-

ramy, w których możemy się łączyć

Mal dass ein Festival wie dieses zeit-

da 2011 odbywa się festiwal w wie-

go, na ogół każdy na własną rękę.

we wspólną sieć i stworzyć ciekawe

gleich und quer durch Europa an ei-

lu krajach Europy między innymi w

W marcu 2010 najbardziej aktywni

połączenia różnych podmiotów do

nem Tag stattfindet. Gezeigt werden

Polsce, w Niemczech, w Czechach,

pogranicznicy spotkali się na długi

organizacji wspólnych projektów,

Projekte mit gesellschaftlichem

we Włoszech, Macedonii, na Łotwie,

ny i opracowywany przez formację

weekend w Szczettinie, by naradzić

które mogłyby naświetlać

Engagement mit Schwerpunkt auf

w Anglii i w Austrii. W ramach pro-

DIE FABRIKANTEN (licencjonowane

się, w jaki sposób połączyć ze sobą nie

aspekty NOWEJ AMERIKI.

Kommunikationsszenarien

jektów festiwalowych odbywają się

biuro kultury komunikacji, sztuki

tylko wschód i zachód regionu przy-

Przygotowanie i przeprowadzenie

Austausch.

ekspozycje, community art, sztuka

community i projektów Kultural-

granicznego, ale także północ i połu-

wycieczki:

Das Projekt wurde initiiert und wird

w przestrzeni publicznej oraz sztuka

nych) we współpracy z innymi kra-

dnie, bo któż w Szczettinie ma pojecie

19.05. Spotkanie w Szczecinie, 20.05.

organisiert und weiterentwickelt

performance. Po raz pierwszy odbę-

jami takimi jak Włochy (aMAZElab),

o tym, co dzieje się aktualnie w Zgörze-

Szczecin - Słubfurt, 21.05. Słubfurt

von DIE FABRIKANTEN (ein Linzer

dzie się festiwal, który ma miejsce w

Republika Czeska (TINA B.), Austria

lic? Różne jednostki dążą do tego celu

- Bad Muskau, 22.05. Bad Muskau

Büro für Kommunikationskultur

tym samym dniu w tym samym cza-

(KunstRaum Goethestrasse xtd), Ma-

nie znając jednak siebie nawzajem. Je-

- Görlitz - Słubfurt, 23.05. Słubfurt -

und Community-based Kunst- und

sie na terenie całej Europy.

cedonia (Elementi) i Niemcy/Polska

steśmy profesjonalistami na naszych

Szczecin

Kulturprojekte), gemeinsam mit den

Przedstawiane będą projekty zaan-

(Słubfurt), oraz z partnerami z krajów

obszarach, lecz możemy się wzajem-

Liczba uczestników: maks. 48 osób

MitveranstalterInnen aus den Län-

gażowane społecznie, skoncentro-

takich jak Mołdawia (ksa:k), Łotwa

nie uzupełniać dopiero wtedy, gdy o

Liczba uczestników przy przystan-

dern Italien (aMAZElab), Tschechi-

wane scenariuszach komunikacji i

(LCCA), Niemcy (ASA, Babusch, Per-

wzajemnym istnieniu w ogóle wiemy.

kach i na wieczorach: ok. 100 - 1.000

sche Republik (TINA B.), Österreich

na wymianie.

former Stammtisch) i Anglia (TTT To-

W ten sposób zrodził się pomysł, aby

Kontakt: kurzwelly@arttrans.de

(KunstRaum Goethestrasse xtd), Ma-

Projekt został zainicjowany, stworzo-

morrow‘s Thoughts Today).

sknot i krajobrazów z marzeń. W tury-

nowe

RADICAL MOMENTS
http://exchangeradicalmoments.wordpress.com/

und

przemianować cały region przygraniczny, podobnie jak uczyniono to z
formułą Frankfurt-Słubice = Słubfurt,
na nazwę NOWA AMERIKA. Świadomie zdecydowaliśmy się na to pojęcie,

2050 (Arbeitstitel) 2050 (tytu∏ roboczy)

ponieważ Ameryka utożsamiana jest
z wolnością, krajem nieograniczonych

Die Stadt “Słubfurt” ist Mitveranstal-

Ergebnisse der Machbarkeitsstudie

Miasto “Słubfurt”jest współorganiza-

modelowej, europejskiej konstrukcji

możliwości, pionierstwem, krajem od-

ter des Festivals. Als Festivalbeitrag

und das in der Roadmap vorgesehe-

torem festiwalu. W jego ramach eks-

w wielkiej skali o nazwie „Roadmap

krywców.

werden die Experten Eva Hertzsch

ne Schicksal der am Exchange Radi-

perci Eva Hertzsch oraz Adam Page

2050 European Energy Grid” Euro-

Określenie NOWEJ AMERIKI otwiera

und Adam Page den Ansatz von “

cal Moments teilnehmenden Städte

będą chcieli podjąć pomysł „Słubfur-

pejskiej Fundacji Klimatu (European

przestrzeń dla długotrwałego proce-

Słubfurt „ aufgreifen, eine innova-

bekannt geben.

tu”, by stać się innowacyjnym, trans-

Climate Foundation). Mapa drogowa

su, w trakcie którego, podobnie jak w

tive, grenzüberschreitende Modell-

granicznym miastem modelowym

(właśnie roadmap) 2050 składa się z

laboratorium, mogą zostać wypróbo-

stadt für Europa zu sein. Die Künstler

Kontakt: Page Hertzsch

dla Europy. Artyści przedstawią

obszernej, obejmującej liczne połą-

wane różne struktury i pomysły dla

stellen die Stadt “ Słubfurt „ als Teil

[page-hertzsch@gmx.de]

„Słubfurt” jako element podobnej

czenia, ogólnoeuropejskiej sieci roz-

pogranicza. Humor z drugim dnem

eines ähnlich modellhaften großen

dzielczej energii odnawialnej (patrz

odgrywa tu szczególne znaczenie,

europäischen Konstrukts vor, der

rysunek). Wraz ze studentami Słub-

ponieważ przenosi on nasze działa-

“Roadmap 2050 European Energy

furckiego Uniwersytetu Viadrina Eva

nia z ciężkiego podłoża doświadczo-

Grid” der European Climate Founda-

Hertzsch i Adam Page przeprowadzą

nego prze historię regionu w tę lek-

tion. Die Roadmap 2050 besteht aus

badania wykonalności dotyczące za-

kość, w której możemy zniknięcie

einem großflächig zusammenhän-

gadnienia przyszłej roli Słubfurtu w

granicy po prostu wytańczyć. Ważne

genden Verteilungsnetz von erneu-

tej nowej energetycznej sieci zaopa-

jest, aby zabrać na tę drogę wszyst-

erbaren Energien durch ganz Europa

trzeniowej. 11.11.2011 połączą się

kich, którzy pragną być zabrani, przy

(siehe Abbildung). Mit Studenten

przez przekaz video z konferencją w

czym chcielibyśmy zachęcić do tego

der Słubfurter Universität Viadri-

Słubfurcie, aby zaprezentować wyni-

szczególnie młodzież, ponieważ to

na werden Eva Hertzsch und Adam

ki badań oraz przewidziane przezna-

do niej należy przyszłość, w której

Page eine Machbarkeitsstudie über

czenie Słubfurtu na mapie drogowej

czeka na nas NOWA AMERIKA...

die zukünftige Rolle von Słubfurt in

miast biorących udział w Exchange

Celowo korzystamy z turystyki i jej

diesem neuen Energieversorgungs-

Radical Moments.

strategii marketingowych jako płasz-

netz erarbeiten. Am 11.11.2011 wer-

czyzny, na której stosujemy naszą mi-

den sie anhand einer Live-Schaltung

Kontakt: Page Hertzsch

mikrę, ponieważ turystyka w pełen

zu einer Konferenz in Słubfurt die

[page-hertzsch@gmx.de]
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Interview mit Gesine Schwan / Wywiad z Gesine Schwan

Die Arkaden sind keine hübschen Arkaden
Te arkady, nie sà ∏adnymi arkadami
Ma∏gorzata Piwowarczyk

me’’. Was halten Sie davon und hät-

gerade dort, wo nichts ist, eine Spa-

2008 była rektorem Europejskiego

przygranicznych nad Odrą, że po-

Eine politisch engagierte Frau(SPD),

ten Sie auch Ideen, was man dort

ziermeile haben, wo sie mit ihren

Uniwersytetu Viadrina we Frank-

wstaje tutaj duża ilość nowej energi

Ex- Kandidatin für das Amt der Bun-

machen könnte?

Kindern spielen oder zur Oder, oder

furcie nad Odrą. Współzalożycielka

i porozumienia, ja zawsze byłam za

despräsidenten 2004 und 2008/2009.

Die Arkaden sind keine hübschen

auf Ziegenwerder runter gehen kön-

Uniwersytetu

Humboldt-Viadrina

tym i to z doświadczenia, że wspól-

Von Oktober 1999 bis September

Arkaden. Sie sollten etwas bewir-

nen. Mit nur einem zu eröffnenden

w Berlinie. 2004 została odznaczona

ne projekty najlepiej łączą. To jest

2008 war sie die Präsidentin der EUV

ken, aber bis jetzt haben sie nichts

Cafe wird das schwer. In der Großen

nagrodą za ,,Międzynarodowe Poro-

juz stary punkt widzenia w greckim

in Frankfurt/Oder. Eine Mitgründe-

bewirkt. Da waren immer einige

Scharrnstraße wird es dadurch nicht

zumienie i Pojednanie’’.

antyku. Dzieło łączy.

rin der Humboldt-Viadrina School

Geschäfte, die geschlossen blieben.

voll. Man muss sich etwas einfallen

Słubfurt jest miastem, które w po-

W tym semestrze na Viadrinie Studen-

of Governance in Berlin. 2004 wurde

Das war auch nicht belebt. Diese

lassen, z.B. Ausstellungen, Bilder zei-

łowie należy do Polski i do Niemiec.

ci zajmują się projektem ,, Ożywienia

sie mit dem Marion Dönhoff Preis

Scharrnstrasse, zagospodarowaniem

für internationale Verständigung

przestrzeni pustych’’. Co myśli Pani

und Versöhnung ausgezeichnet.

o tym i czy ma Pani jakiś pomysł, co

M.P.: Słubfurt ist eine Stadt, die zur

tam właśsciwie można zrobić?

Hälfte in Polen und in Deutschland

Te arkady, nie są ładnymi arkada-

liegt. Sie wurde 1999 gegründet

mi. One powinny jakoś oddziały-

und dann im Jahre 2000 in das RES

wać ale nie oddziałują. Tam były

(Register der Europäischen Städ-

zawsze sklepy, które zamykano. To

tenamen) eingetragen. Haben Sie

też nie było ożywione. Ten pomysł

schon von Słubfurt gehört?

sama też propagowałam. Na przy-

G.S.: (lachen) Aber natürlich, ich war

kład w starej stadninie, to jest sta-

9 Jahre in Frankfurt (Oder). Ich habe

ry budynek z lat 80-ych (przy głów-

auch verfolgt wie dieser Gedanke ent-

nym budynku Viadriny), chciałam

standen ist und wie es sich entwickelt

pewnego razu otworzyć tam knaj-

hat. Am Anfang waren beide Städte,

pę studencką ale niestety nie udało

Frankfurt und Słubice getrennt und

mi się. Zainwestowałam dużo siły.

ich glaube, es hat sich auch erst dann

Podoba mi się, że się tak studenci

ein künstlerisches Netzwerk entwi-

angażują. I trzeba zobaczyć, że ka-

ckelt. Da sind doch eine ganze Reihe

wiarnie są wszędzie. W Zagłebiu

Projekte entstanden. Ob es den ein

Rury przeprowadzono doświadcze-

solches Ort Słubfurt gibt, ist unwich-

nie. W miastach, które w środku

tig. Das ist eine symbolische Sache,

były wymarłe, w oknach wystawo-

die sich auf gleichsam erhöhtem Ni-

wych powystawiano dzieła sztuki,

veau befindet.

takie jak obrazy. Żeby w weekend

Denken Sie, dass sich dadurch die

spacerowicze mogli popatrzec. Ja,

deutsch-polnischen

zasponsorowalam na placu Uni-

Beziehungen

verbessern könnten?

wersyteckim, plac zabaw. Żeby

Ich denke, dass sich die deutsch-

Frankfurtczycy w weekend własnie
tam gdzie nic nie ma, taką trasę

polnische Beziehungen durch jede
konkrete Kooperation und jedes

Idee habe ich selbst propagiert. Zum

gen. So, dass nach Feierabend oder

Miasto to zostało założone w roku

spacerową, gdzie ze swoimi dzieć-

gemeinsames Projekt verbessern

Beispiel in der ehemaligen Reithalle,

am Wochenende die Menschen aus

1999 a w roku 2000 wpisane do

mi moga się pobawic i nad Odrę

können. Słubfurt wird nicht auf

das ist ein altes Gebäude aus den 80-

Frankfurt denken, da gehen wir hin.

ERNM (europejskiego rejestru nazw

lub Zigenwerder pojść. Z otwar-

ganz Deutschland und ganz Polen

er Jahren (am Universität HG), woll-

Wenn es da etwas Interessantes zu

miast).SłyszałajuzPanioSłubfurcie?

ciem tylko kawiarni będzie ciężko.

ausstrahlen, aber man weiß über

te ich einmal eine Studentenknei-

sehen gibt, dann gehen sie auch in

G.S.: (śmiech) Ależ naturalnie, we

Na Scharrnstrasse nie będzie pełno.

die wissenschaftliche Arbeit der

pe aufmachen, aber es ist mir nicht

die Kneipe, so ist die Erfahrung aus

Frankfurcie nad Odrą spędziłam 9

Trzeba wpaść na pomysł, urządzić

Grenzstädte an der Oder Bescheid.

gelungen. Ich habe viel Kraft inves-

dem Ruhrgebiet.

lat. Śledziłam jak ta myśl powstała

wystawy, pokazać obrazy. Tak, że

Es zeigt sich, dass da eine ganze

tiert. Ich finde das sehr schön, dass

Finden Sie das richtig, wenn man

i jak się rozwinęła. Na początku te

po skończonej pracy lub w week-

Menge an neuen Energien und Ver-

sich die Studierenden so engagieren.

Słubfurt auch in weiterem Um-

dwa miasta, Frankfurt i Słubice były

end ludzie z Frankfurtu pomyślą,

ständnis entsteht. Ich habe immer

Aber man muss schauen, Cafes gibt’s

kreis bekannt macht als nur in der

rozdzielone i sądzę, że właśnie wte-

acha, tam pójdziemy może to jest

die Meinung vertreten und die hat

immer. Im Ruhrgebiet hat man gute

Grenzregion?

dy rozwinęła się ta myśl i współpra-

coś interesującego?, potem idą do

sich mit meiner Erfahrung bestätigt,

Erfahrung gemacht. In den Städten,

Ja, ich finde das immer gut. Diese

ca, powstał szereg projektów.

knajpki- takie doświadczenie prze-

dass gemeinsame Projekte am bes-

die Innen tot waren, hat man in den

Projekte gewinnen vielleicht auch

Myśli Pani, że poprzez taki projekt

prowadzono w Zagłębiu Rury.

ten Menschen verbinden. Das war

Schaufenstern Kunstobjekte, wie

Sponsoren, wenn sie das Interesse

mogą się polsko-niemieckie sto-

Uważa Pani za dobry pomysł, żeby

schon eine alte Ansichtsseite in der

Bilder, ausgestellt. Damit an den

auch woanders finden.

sunki polepszyć?

Słubfurt w szerszym kręgu rozsła-

griechischen Antike. Das Werk ver-

Wochenenden die Spaziergänger

Danke schön!

Myślę, że poprzez każdą konkretną

wić niż tylko w regionie przygra-

bindet.

sich das anschauen können. Wenn

współpracę polsko-niemiecką i każ-

nicznym?

In diesem Semester beschäftigen

man da etwas Interessantes oder Ex-

dy projekt mogą się polsko-niemiec-

Tak, uważam to zawsze za dobre. Te

sich die Studenten an der Viadrina

travagantes macht, hat das Zukunft.

Politycznie zaangażowana kobieta

kie stosunki polepszyć. Słubfurt nie

projekty zwyciężają, które również

mit dem Projekt ,,der Belebung der

Ich habe am Universitätsplatz für

(SPD), była kandydatka na urząd Pre-

będzie na całe Niemcy i calą Polskę

ciekawość wzbudzą gdzie indziej,

Großen Scharrnstraße, der Bewirt-

den Kinderspielplatz gespendet. Da-

zydenta Niemiec 2004 i 2008/2009.

sławny ale sam, wiadomo, już na-

może nawet sponsorów?

schaftung der leer stehenden Räu-

mit die Frankfurter am Wochenende

Od października 1999 do września

ukowe prace dowodzą o miastach

Dziękuję!
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ROZMOWY Z HENRYKIEM RÑCZKOWSKIM

Gespräche mit HENRYK RÑCZKOWSKI
Dominika Jakubowicz

freundliche Atmosphäre. Nach einer Viertelstunde Warten wurde der

Dnia 2. grudnia 2010 r. w Bibliotece

Gast von allen herzlich begrüßt und

Miejskiej w części Słubu odbyło się

die Erzählung einer wunderschö-

spotkanie (jedno z ostatnich obję-

nen Geschichte voller schmerzhaf-

tych patronatem Mediateki Słubfur-

ter Wahrheit, welche dank Michael

tu), na które został zaproszony gość

Kurzwellys Fragen weiter angeregt

specjalny – pan Henryk Rączkowski,

wurde, begann. „Wäre ich ein Mäd-

założyciel Polsko-Niemieckiej Aka-

chen, würde ich mich leider schä-

demii Seniorów.

men müssen es zu offenbaren” – antwortete scherzend Herr Rączkowski

Rozpoczęło się ono o godzinie 18:00.

auf die Frage nach seinem Alter. Er

Przybyło wielu ludzi – jak zwykle, gdy

wurde am 1. März 1931 geboren. Sei-

można usłyszeć kilka słów od bardzo

ne Geschichte fing er mit der Erin-

interesującego oraz wartościowego

nerung an den Tag an, an welchem

człowieka. Panowała bardzo przy-

man ihn als Erstklässler mit seiner

jemna i przyjazna atmosfera. Po kil-

gesamten Schule zum Erscheinen

kunastu minutach oczekiwania gość

auf einem Appell aufforderte. Trau-

został przez wszystkich serdecznie

rig verlautbarte der Schulleiter: „Lie-

powitany, po czym zaczęła się pełna

be Kinder: es herrscht Krieg. Ihr wer-

bolesnej prawdy, piękna opowieść,

det nicht in die Schule gehen.“ Nach

którą poprzez zadawanie pytań snuć

diesen Worten war ein großes Freu-

pomagał pan Michael Kurzwelly.

dengeschrei ausgebrochen - eine

„No niestety, gdybym był dziewczy-

Kindesreaktion, auf die Henrik bis

ną, wstydziłbym się powiedzieć”

heute mit Scham zurückblickt.

– żartuje zapytany o wiek pan Rączkowski. Urodził się on pierwszego

cy zmieniło się, gdy kilkanaście lat

niewiele mają wspólnego.

sięwzięcie, które może pomóc nam

Der erwähnte Krieg begann und so-

marca 1931 roku. Swą historię zaczął

później trafił do Marynarki Wojen-

Po zjednoczeniu Niemiec, w 1999

nauczyć się porozumiewać z innymi

gar als Kind begriff er schnell, dass es

od wspomnienia dnia, w którym

nej. Spotkał tam nauczyciela Ka-

roku ONZ ustanowił rok seniora. To

oraz wybaczać, czego pan Henryk jest

keinen Grund zur Zufriedenheit gibt.

jako uczeń pierwszej klasy został,

szuba, z pochodzenia Niemca, który

częściowo natchnęło pana Rączkow-

najlepszym wzorem.

Henriks Vater war Offizier in der Ka-

wraz z innymi, wywołany na apel.

powtarzał zawsze: „Marynarz musi

skiego do utworzenia w 2000r. jedy-

Smutny kierownik szkoły oznajmił

być

tolerancyjnym,

nej w Europie Polsko-Niemieckiej

Nie obyło się bez wzruszeń, łez oraz

setzten Land verstecken. Leider wurde

wówczas: „Drogie dzieciaki: jest woj-

przyjacielskim, gdyż morze nie lubi

Akademii Seniorów. Sam zrezygno-

niezapomnianych chwil radości. Po-

er nach einer Fangaktion 1943 öffent-

na. Nie będziecie chodzić do szkoły”.

egoistów”. Uczył potajemnie języka

wał po dziesięciu latach ze względu

dziękowaniom nie było końca. Pan

lich zusammen mit seinen Töchtern

Po tych słowach nastąpił wybuch ra-

niemieckiego, mówiąc: „Jeśli chcesz

na zły stan zdrowia, ale instytucja ta

Rączkowski podarował także Bi-

erschossen. Seine Mutter hingegen

dości – dziecinny odruch, który teraz

poznać swego wroga, musisz mówić

raz powołana do życia, działa normal-

bliotece sześć tomów zawierających

wurde zur Zwangsarbeit deportiert. Es

przepełnia pana Henryka wstydem.

jego językiem”.

nie. Zrodziła wiele przyjaźni, tworząc

wszystko – od dokumentów po opisy

war tragisch. Das Gefühl der Einsam-

most porozumienia pomiędzy tymi

oraz zdjęcia - na temat działalności

keit eines jungen Menschen, eines

człowiekiem

Wyżej wspomniana wojna rozpo-

vallerie, und so musste er sich im be-

częła się i nawet jako dziecko zaczął

Kiedy doszło do kontaktu z ludźmi

dwoma narodami i likwidując wszel-

Akademii. Spotkanie to zakończy-

Kindes, welches in ein Waisenheim

rozumieć, że to nie jest powód do

tej narodowości, „okazało się, że nie

kie stereotypy. Pozwala ludziom po-

ło się niezaprzeczalnym sukcesem,

eingetroffen ist, seine ganze Familie

zadowolenia. Ojciec pana Henryka

wszyscy Niemcy są wrogami – tylko

znawać wspólnie wzajemną historię,

każdy wyniósł z niego głęboko w ser-

verloren hatte und die Deutschen als

był oficerem kawalerii, więc musiał

politycy są źli. I to jest nasze nieszczę-

kulturę oraz gospodarkę. „Nie wolno

cu coś dla siebie. My, zwykli ludzie,

bestialische Soldaten in Helmen und

się ukrywać. Niestety, w 1943r. pod-

ście”. Rozpoczął się proces „umiędzy-

być bohaterem patriotycznym tylko

powinniśmy także podążać mostem

mit Gewehren in den Händen kennen

czas łapanki został on rozstrzelany

narodowienia”, gdy pierzchła niena-

jednej strony” – przestrzega i zara-

wzajemnego porozumienia i zmie-

gelernt hatte, weckte einen großen

publicznie wraz ze swoimi córkami;

wiść, a pan Henryk zrozumiał, że nie

zem podsumowuje mówca. Wspiera

nić swoje nie zawsze słuszne podej-

Hass in ihm. Dieses Gefühl galt aus-

matkę zaś wywieziono na roboty

można obarczać wszystkich ludzi za

on całym sercem Słubfurt, gdyż uwa-

ście – dzięki temu można zyskać bar-

schließlich diesen aggressiven, lauten

przymusowe.

losy historii, z którą przecież teraz

ża ten projekt za niezbędne przed-

dzo wiele.

und räuberischen Leuten. „Für einen
Stummel, der von einem Raucher aufgehoben wurde, konnte man erschos-

Było to tragiczne. Dominująca sa-

sen werden“ - erzählt Henrik.

motność młodego człowieka, dziec-

Am 2. Dezember 2010 fand in der

ka, które trafiło do sierocińca, stra-

Stadtbibliothek in Słub eines der im

ciło całą rodzinę i poznało Niemców

Rahmen der Mediathek organisier-

Jedoch änderte sich die Einstellung

jako okrutnych, rozkraczonych żoł-

ten Treffen statt, zu dem ein spezieller

des Erzählenden, als er über 10 Jah-

nierzy w hełmach i z karabinami w

Gast eingeladen wurde - Herr Henryk

re später zur Kriegsmarine traf. Er

dłoniach sprawiła, że obudziła się w

Rączkowski, der Gründer der Deutsch-

lernte dort einen

nim nienawiść. Uczucie to wycelo-

Polnischen Seniorenakademie.

Lehrer deutscher Nationalität ken-

wane było tylko i wyłącznie w tych

Es fing um 18:00 Uhr an. Viele Men-

nen, der erzählte: „Ein Matrose

agresywnych, głośnych i bandyckich

schen kamen – wie auch sonst,

muss immerzu ein toleranter und

ludzi. „Za peta, którego podniósł pa-

wenn man einige interessante Wor-

freundlicher Mensch sein, denn

lacz – rozstrzeliwali” – opowiada pan

te von einem sehr spannenden und

Henryk.

wertvollen Menschen hören kann.

Jednak podejście naszego rozmów-

Es herrschte eine angenehme und

kaschubischen

dokończenie na str. 11
Fortsetzung auf Seite 11
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Fortsetzung aus Seite 10
das Meer mag keine Egoisten.“ Er
brachte ihm heimlich die deutsche
Sprache bei und meinte: „Wenn du
deinen Feind kennen lernen willst,
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Od zawsze czuj´ rytm w sobie
Wywiad z Radosławem Sławutą (student; osoba udzielająca się w wielu dziedzinach sztuki – także tutaj, założyciel zespołów i projektów, takich jak: ‘Hiena’, ‘Peduran’, ‘Everfrost’, ‘Thrall Torment’, ‘K’ota’; współpracował z ‘Cromem’).

musst du seine Sprache sprechen.“
Als er dann Vertreter dieser Nationa-

Tak! Jednak się udało. Za pomocą

nych tabulatur. Teraz nawet nie pa-

którego kumpel miał zespół. Grali

nym odbiorem publiczności – po-

lität kennen lernte, „stellte sich her-

moich tajnych i niepowtarzalnych

miętam dobrze, jak się trzyma ten

próby w SMOKu, na które zacząłem

proszono nas nawet o bis.

aus, dass nicht alle Deutschen Feinde

dziennikarskich umiejętności na-

instrument…

przychodzić. Po dwóch „przesłucha-

Uważasz się za osobę utalentowaną?

sind – nur die Politiker sind schlecht.

mówiłam moją ofiarę na rozmowę.

Wiem, że wolisz perkusję. Skąd u

niach” dołączyłem do nich. Ta współ-

Dużo nad tym myślałem. Żałuję, że

Und das ist das schlimme für uns.“

Uzbrojona w długopis, notatnik i za-

Ciebie pociąg akurat do niej?

praca była dobra, ale obudziło się we

rodzice nie wysłali mnie do szkoły

Es begann ein Prozess der Internatio-

bójczą listę pytań przystąpiłam do

To instrument potężny, wymagają-

mnie pragnienie stworzenia czegoś

muzycznej, gdyż zaczynałem naukę

nalisierung, als der Hass wich, und

ataku… Oto wyniki:

cy wkładu ogromnej energii i dobrej

własnego. Wkrótce się udało. Wraz z

gry „od dupy strony” i w późnym

Henrik verstand, man könne nicht

Na rozgrzewkę powiedz kilka słów o

koordynacji ruchowej. Granie na

moim przyjacielem który grał coś na

wieku. Brakuje mi odpowiednie-

alle Menschen für den Lauf der Ge-

sobie – i proszę, aby to nie było sza-

niej jest bardzo żywe –wiadomo, że

gitarze, znaleźliśmy wolne terminy

go obeznania z dźwiękiem, czasu i

schichte beschuldigen, mit der sie

blonowe przedstawienie się.

gitarzyści także poruszają się na roc-

w domu kultury. Tak zaczęły się na-

motywacji. Ponoć „szkoła muzycz-

im Nachhinein doch nicht viel am

Radosław Sławuta aka Bergaroth:

kowej scenie, ale to nie to samo. Jest

sze próby, podczas których uczyłem

na zabija muzyka” – to nieprawda.

Hut hätten.

Wszyscy mogą myśleć, że jestem ro-

zabawna – pozwala na wydobycie

kumpli grać – jednego na perkusji,

Prawdziwemu muzykowi może ona

Wiedervereinigung

dowitym mieszkańcem Słubic, ale po-

tylko pomóc. Jako dziecko ponoć pła-

Deutschlands erklärte die UNO das

chodzę z Sulęcina, dlatego lubię tam

kałem i nie chciałem uczestniczyć w

Jahr 1999 zum Seniorenjahr. Das

często wracać – nie tylko do rodziny,

zajęciach tejże szkoły, ale teraz plu-

verleitete Herrn Rączkowski dazu

ale przede wszystkim ze względu na

ję sobie w brodę. Nie miałem żad-

2000 die europaweit bisher einzige

koncerty oraz to, że jest to duże cen-

nego muzyka w rodzinie, zacząłem

Deutsch-Polnische

Seniorenakade-

trum kulturowe. Tu sobie muzykuję,

tworzyć samoistnie i nie żałuję, nie

mie zu gründen. Er gab seine Mit-

robię zdjęcia i często spotykam się ze

wstydzę się tego.

gliedschaft selbst nach 10 Jahren

znajomymi – jestem osobą kreatyw-

Jakie masz cele na przyszłość?

aufgrund seines schlechten Gesund-

ną i lubię zajmować się sztuką.

Trudno mi zrozumieć ludzi, którzy

heitszustandes auf, doch die ins Le-

Sztuka jest dla Ciebie najważniej-

nie mają sensu w życiu – ja zawsze

ben gerufene Institution funktio-

sza?

miałem przed sobą wyznaczony cel.

niert bis heute tadellos. Sie gebar vie-

Nie jest ona moim priorytetem, jest

Do moich aktualnych należy nagra-

le Freundschaften, baute eine Brücke

na drugim miejscu – na pierwszym

nie płyty, nauczenie się „blastów” i

der Verständnis zwischen den beiden

stawiam studia, gdyż trzeba mieć za

równej gry na perkusji, reaktywacja

Nationen und eliminierte dabei völ-

co się nią zajmować... Studiuję geo-

Peduranu oraz polepszenie techniki

lig jegliche Vorurteile. Sie erlaubt es

dezję i kartografię. Jest to niszowy

Menschen bis heute die gemeinsame

kierunek, dlatego między innymi

wielu rodzajów dźwięków. Czuję ten

drugiego na basie. Po jakimś czasie

Mam także swoje cele artystyczne,

Geschichte, Kultur und Wirtschaft

przyciągnął moją uwagę, to właśnie

puls. Od zawsze czuję rytm w sobie,

wykrystalizowały się osoby, które

np. nigdy nie przestawać tworzyć.

kennen zu lernen. „Man darf kein pa-

ta „tajemna wiedza” na temat ziemi,

mimo tego, że perkusja jest trudna i

nadawały się do gry i całe przedsię-

Chciałbym też zorganizować wysta-

triotischer Held nur einer Seite sein“

choć na dobrą sprawę to praktyczne

droga.

wzięcie zakończyło się sukcesem, ja-

wę fotografii nocnej. To może wy-

– warnt und fasst zugleich der Er-

wykorzystanie matematyki – pole-

Zdradź nam, co Cię inspiruje?

kim było powstanie Hieny. Byliśmy

dawać się dziwne, gdyż nocą nie ma

zählende zusammen. Er unterstützt

cam wszystkim, którzy nienawidzili

Moją inspiracją jest przede wszyst-

zgraną paczką przyjaciół.

światła, które jest absolutną pod-

Słubfurt von ganzem Herzen, da er

matmy w szkole średniej.

kim pogoda. Można ją odczuwać w

Czy ludzie wyciągnęli do Was po-

stawą fotografii. Ja uwieczniam to,

das Projekt als eine unentbehrliche

Fakt, raczej mało słyszy się na ten

wieloraki sposób, nie tylko za po-

mocną dłoń?

co zaserwuje mi księżyc, latarnia,

Unternehmung betrachtet, welche

temat. Czy muzyka od zawsze była

mocą odczuwania temperatury czy

Największą pomocą było udostęp-

łuna…

imstande ist zu helfen, uns mit ande-

znaczną częścią Twojego życia?

wzroku, ale także poprzez zapachy,

nienie nam sali i sprzętu przez

Dwa lata temu często fotografowałem

ren zu verständigen sowie ihnen zu

Nie. Dopiero w pewnym momen-

na przykład zapach powietrza (cho-

SMOK; także ludzie z innych zespo-

Frankfurt, teraz posiadam tak drogi

verzeihen, wofür Henrik selbst gera-

cie, jako ośmio- czy dziesięcioletnie

ciażby wiosną). Zawsze łączy się to

łów, którzy przychodzili na nasze

sprzęt, że boję się wychodzić z nim

de das beste Beispiel ist.

dziecko, zacząłem oglądać kanały

metafizycznie z jakimś wydarze-

próby, dzielili się z nami opinią i

w nocy. Zawsze byłem nocnym Mar-

Man kam nicht umher, dass Herzen

muzyczne, takie jak MTV czy VIVA.

niem czy doświadczeniem.

udzielali amatorskich porad. Z trans-

kiem, bo wtedy świat jest zupełnie

gerührt wurden, Tränen flossen und

Moją uwagę przykuł teledysk Lin-

Do tego często obserwuję życie miejskie,

portem sprzętu pomagał(zawsze w

inny… Przez to nie wysypiam się noto-

unvergesseneGlücksmomentewieder

kin Park. Wtedy odkryłem w sobie

widoki - przede wszystkim te nocne.

pogotowiu) nam mój ojciec.

rycznie, ale już się przyzwyczaiłem.

hochkamen. Den Danksagungen war

pociąg do muzyki, szczególnie do

Odczuwasz silny związek z naturą?

Jak było z pierwszym koncertem?

Chciałbyś dodać coś na zakończe-

kein Ende. Herr Rączkowski schenkte

połączenia elektroniki, metalu oraz

Związek z naturą? Kiedyś owszem.

Graliśmy na dużej scenie podczas tar-

nie?

der Bibliothek sechs Bände, die alles

hip hopu. Od tamtej pory wszyst-

Dziadek nauczył mnie miłości do niej

gów we Frankfurcie na rozpoczęcie

Jeśli będę miał coś do powiedzenia

zum Thema der Aktivitäten der Aka-

ko poleciało jak burza – zająłem się

– chodziliśmy na wspólne spacery do

festiwalu – dzień później na tej samej

– zrobię to w artystyczny sposób

demie - von Dokumenten bis hin zu

odkrywaniem tego świata m.in. za

lasu, pomagałem mu w ogrodzie. Bu-

scenie koncertował zespół „Pidżama

i przekażę innym. Chcę być zapa-

Fotografien - enthielten. Das Treffen

pomocą wyszukiwania zespołów za

dować z nią związek pomagały mi

porno”. Nasz perkusista, już doświad-

miętany nie jako inżynier geodeta,

endete mit einem zweifellosen Erfolg,

pomocą Internetu.

także rajdy harcerskie czy też samotne

czony i obyty, poradził sobie z tym bar-

ale przez osiągnięcie moich celów,

jeder trug tief in seinem Herzen etwas

(śmiech) Jak zaczęła się Twoja przy-

wypady w odosobnione miejsca, teraz

dzo dobrze. Ja czułem się jak zwierz –

i przez to, co nadało mojemu życiu

für sich davon. Wir, die einfachen Bür-

goda z tworzeniem muzyki?

jednak brakuje mi na to czasu.

skakałem, krzyczałem… Ta muzyka

kierunek. Młodym zespołom mogę

ger, sollten ebenfalls die Brücke der

Zaczęło się od pragnienia posiada-

Wydajesz się być indywidualistą.

opiera się właśnie przede wszystkim

przekazać, że nie ma rzeczy niemoż-

Verständigung entlang laufen und

nia gitary i zrealizowania go. Był to

Czy ja wiem? Takich ludzi jak ja czy

na pierwotnych emocjach. Choć cza-

liwych. Jeżeli chce się tworzyć mu-

unsere nicht immer fehlerfreie Her-

stary instrument, bodajże z ’83 r.,

Ty są miliony na całym świecie, dla-

sem przekręciłem tekst czy zapląta-

zykę, wystarczy odrobina dobrego

angehensweise ändern - damit kann

ale mam ją do tej pory – odkupiłem

tego nie uważam siebie za indywi-

łem się w kabel, od razu poczułem

smaku. Przydaje się także więcej sa-

man sehr viel gewinnen.

ją od kumpla, któremu ją wcześniej

dualistę.

scenę. Moi kumple – gitarzyści – byli

mokrytyki, gdyż pozwala ona stwo-

sprzedałem; sentyment zwyciężył.

Jak powstał Twój pierwszy zespół –

trochę bardziej sztywni. Nie dlatego,

rzyć coś, co podobałoby się nie tylko

Die Deutsch-Polnische Seniorenakademie

Naukę rozpocząłem od uczenia się

Hiena – i czy przed jego powstaniem

że nie czuli klimatu, tylko z obawy

nam, ale też innym ludziom

Polsko-Niemiecka Akademia Seniorów

kawałków innych zespołów ze słu-

udzielałeś się gdzieś muzycznie?

przed spieprzeniem czegoś.

(śmiech) Dziękuję Ci za to owocne

Kontakt: +48 95 758 2813

chu czy też korzystając ze znalezio-

Mój kumpel z klasy znał kumpla,

Spotkaliśmy się z bardzo pozytyw-

spotkanie.

Nach

der

fotografowania. Dążę do tego.
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Ich fühle diesen Puls...
Interview mit Radosław
Sławuta (Student; eine
in vielen Bereichen der
Kunst aktiv teilnehmende
Person – auch hier, Gründer von Bands und Projekten wie ‘Hiena’, ‘Peduran’, ‘Everfrost’, ‘Thrall
Torment’, ‘K’ota’; spielte
mit ‘Crom’ zusammen).

Vorliebe für Musik, besonders für die

Ausflüge an einsame Orte, jetzt je-

Wie war das mit dem ersten Kon-

Seite und in einem so späten Alter

Verbindung von Elektro, Metal und

doch fehlt mir dazu die Zeit.

zert?

spielen zu lernen. Es fehlt mir die

Hip Hop. Danach lief alles sturm-

Du scheinst ein Individualist zu

Wir spielten auf einer großen Bühne

entsprechende Erfahrung mit den

artig – ich beschäftigte mich mit der

sein.

auf der Frankfurter Messe zu Beginn

Tönen, die Zeit und die Motivation.

Entdeckung dieser Welt, unter ande-

Meinst du? Es gibt Millionen solcher

eines Festivals – einen Tag später

Angeblich „tötet die Musikschule

rem durch die Suche nach diversen

Menschen wie Du und ich auf der

trat auf derselben Bühne die Band

den Musiker” – das ist Unfug. Einem

Bands im Internet.

ganzen Welt, weswegen ich mich

„Pidżama porno” (Nachthemd Por-

echten Musiker kann sie nur helfen.

(lacht) Wie fing Dein musikalisches

nicht als Individualist empfinde.

no) auf. Unser Schlagzeuger, bereits

Als Kind habe ich angeblich geweint

Schaffen an?

Wie entstand Deine erste Band –

erfahren, hatte damit kein Problem.

und wollte nicht an dem Unterricht

Es fing schon mit dem Wunsch an,

Hiena – und hast du dich musika-

Ich fühlte das Tier in mir – ich hüpf-

in dieser Schule teilnehmen. Ich hat-

eine eigene Gitarre zu besitzen und

lisch schon vor ihrem Entstehen ir-

te und schrie… diese Musik basiert

te in meiner Familie keinen Musiker,

darauf zu spielen. Es war ein altes

gendwie betätigt?

gerade auf Urinstinkten. Obwohl ich

habe mir alles selbst beigebracht,

Ja! Es ist mir gelungen. Mit hilfe

Instrument, ich glaube Jahrgang ’83,

Mein Kumpel aus der Klasse kann-

manchmal den Text verdrehte oder

aber ich schäme mich dafür nicht.

meiner geheimen und einzigartigen

doch ich habe es bis heute – ich habe

te ein Kumpel, dessen Kumpel eine

mich in ein Kabel verwickelte, spürte

Was sind deine Ziele für die Zu-

journalistischen Fähigkeiten über-

sie von dem Kumpel zurückgekauft,

Band hatte. Sie probten im SMOK,

ich die Bühne sofort. Meine Kumpels

kunft?

redete ich mein Opfer zu einem Ge-

dem ich sie früher verkauft hatte;

und ich besuchte sie. Nach zwei

– Gitarristen – waren etwas steifer.

Ich finde es schwer Menschen zu

spräch. Bewaffnet mit Kugelschrei-

meine

Einstellung

„Vorspielen” schloss ich mich ihnen

Nicht weil sie die Atmosphäre nicht

verstehen, die sich kein Ziel im Le-

ber, Notizblock und einer mörderi-

triumphierte. Ich begann das Spie-

an. Diese Zusammenarbeit warr gut,

spürten, sondern weil sie Angst hat-

ben gesetzt haben – ich hatte immer

schen Liste von Fragen ging ich zum

len damit zu lernen, Stücke anderer

aber sie weckte in mir das Bedürf-

ten etwas zu verkacken.

ein klar gefasstes Ziel. Zu meinem

Angriff über… Hier die Ergebnisse:

Bands aus dem Gehör oder mit hilfe

nis etwas eigenes aufzubauen. Kurz

Uns kam eine sehr positive Reaktion

jetzigen gehört die Aufnahme eines

Erzähl mir mal, als reine Übung zum

gefundener Tabulatoren zu spie-

darauf gelang es. Zusammen mit

aus dem Publikum entgegen – man

Albums, die Beherrschung der „blas-

Aufwärmen, ein paar Worte über

len. Jetzt weiß ich nicht mal mehr

meinem Freund, der Gitarre spielte,

rief sogar nach mehr.

ts” und des gleichmäßigen Spiels

dich – und bitte, lass es keine Stan-

richtig, wie man dieses Instrument

fanden wir freie Termine im Kultur-

Denkst du, dass die moderne Welt

auf dem Schlagzeug und die Verbes-

dard-Selbstvorstellung werden.

hält…

haus. So begannen unsere Proben,

und ihre Voraussetzungen junge

serung meiner Fotografietechnik.

Radosław Sławuta aka Bergaroth:

Ich weiß, dass du das Schlagzeug

während der ich meinen Kumpels

Künstler und jegliche künstlerische

Darauf arbeite ich hin.

Alle meinen ich wäre ein gebürtiger

wohl lieber hast. Wieso bist du ge-

das Spielen beibrachte – dem einen

Seelen unterstützt, oder ist es gera-

Aber meine künstlerischen Ziele,

Słubicer, doch in Wahrheit komme

rade von diesem Instrument so be-

auf dem Schlagzeug, dem anderen

de nicht so?

z.B. nie aufhören neue Musik zu

ich aus Sulęcin, weswegen ich auch

geistert?

auf dem Bass. Nach einer gewissen

Die Welt fördert die Künstler. Dieses

schaffen. Ich würde auch gerne eine

gerne dorthin zurückkehre – nicht

Es ist ein mächtiges Instrument, das

Zeit haben sich die Personen aus-

ganze Tohuwabohu verursacht, dass

Nachtfotoausstellung organisieren.

nur zu meiner Familie, sondern ins-

einen großen Kraftaufwand und

Es mag merkwürdig erscheinen,

besondere wegen der Konzerte und

koordinierte Bewegungen verlangt.

dass es nachts kein Licht gibt, wel-

weil es ein großes Kulturzentrum

Schlagzeug zu spielen ist etwas sehr

ches die absolute Grundlage der Fo-

ist. Hier mache ich meine Musik,

lebendiges – klar bewegen sich Gi-

tografie darstellt. Ich verewige das,

meine Fotos und treffe mich oft mit

tarristen auch auf der Rockszene,

was mir der Mond, die Laterne, der

Bekannten – ich bin eine kreative

aber es ist nicht dasselbe. Es ist wit-

Lichtschatten anbieten…

Person und beschäftige mich gerne

zig – es erlaubt mir viele Arten von

Vor zwei Jahren habe ich oft Frank-

mit der Kunst.

Klängen zu erzeugen. Ich fühle die-

furt fotografiert, jetzt habe ich eine

Ist für Dich die Kunst am wichtigs-

sen Puls. Schon immer spürte ich

so teure Ausrüstung, dass ich Angst

ten?

Rhythmus in mir, obwohl Schlag-

habe, nachts mit ihr durch die Stadt

Sie ist nicht meine Priorität, sie be-

zeug schwierig und teuer ist.

zu gehen. Ich war schon immer ein

legt Platz zwei – an erster Stelle steht

Verrate uns bitte, was Dich inspi-

Nachttier, da ist die Welt völlig an-

mein Studium, denn man musste

riert?

ders… Deswegen nicht andauernd

die Mittel haben, um sich der Kunst

Meine Inspiration ist vor allem das

unausgeschlafen, aber ich habe

widmen zu können... ich studiere

Wetter. Man kann es auf viele ver-

mich daran schon gewöhnt.

Geodäsie und Kartographie. Es ist

schiedene Arten und Weisen spüren,

Möchtest du noch Etwas hinzufü-

eine Nische, deswegen unter ande-

nicht nur mittels der Temperaturen

rem dieser Studiengang meine Auf-

oder des Sehens, aber auch durch

kristallisiert, die geeignet dafür wa-

man etwas besonderes erschaffen

Wenn ich etwas zu sagen haben wer-

merksamkeit weckte. Es ist dieses

Gerüche, zum Beispiel dem Geruch

ren, zu spielen und das ganze Vor-

möchte, das sich auf dem Hinter-

de – mache ich das auf künstlerische

„geheime Wissen” über die Erde,

der Luft (nicht nur im Frühling). Es

haben endete mit einem Erfolg, wie

grund des grauen Himmels hervor-

Art und übermittle es den anderen.

obwohl es eigentlich eine praktische

ist immer metaphysisch mit irgend-

man die Gründung der Band Hiena

hebt. Ich meine aber auch den mate-

Ich möchte nicht als Geodäsieinge-

Anwendung der Mathematik dar-

einem Ereignis oder einer Erfahrung

bezeichnen könnte. Wir waren ein

riellen Aspekt. Einst war der Zugang

nieur in Erinnerung behalten wer-

stellt – ich empfehle es allen, die Ma-

verbunden.

eingespielter Freundeskreis.

zur Musik sehr begrenzt, genauso

den, sondern wegen dem erreichen

the am Gymnasium gehasst haben.

Dazu beobachte ich noch das städti-

Reichte euch jemand die helfende

wie zu Ausrüstung und Konzerten.

meiner Ziele und durch die Dinge,

Stimmt, man hört eher selten etwas

sche Leben, die Eindrücke - vor allem

Hand?

Jetzt haben junge Musiker eine wei-

die meinem Leben eine Richtung ge-

zu dem Thema. War Musik schon

die nächtlichen.

Die größte Hilfe war für uns die

te Bühne für sich, denn sie haben ei-

geben haben. Jungen Bands kann ich

immer ein wesentlicher Bestand-

Spürst eine starke Verbindung zur

Möglichkeit der Nutzung eines Rau-

nen Platz im Proben, die Instrumen-

sagen, es gibt keine unmöglichen Sa-

teil Deines Lebens?

Natur?

mes und der Ausrüstung beim Kul-

te und es gibt keine Zensur…

chen. Wenn ihr Musik machen wollt,

Nein. Erst ab einem gewissen Mo-

Verbindung zur Natur? Früher durch-

turhaus; auch die Leute von ande-

Siehst du dich als eine talentierte

reicht ein wenig guter Geschmack

ment, als acht- oder zehnjähriges

aus. Mein Großvater lehrte mich sie

ren Bands, die zu unseren Proben

Person?

völlig aus. Nützlich ist ebenfalls ein

Kind, als ich begann, mir Musik-

zu lieben – wir gingen zusammen

kamen, mit uns ihre Meinungen

Ich habe viel darüber nachgedacht.

bisschen mehr Selbstkritik, denn sie

sender anzuschauen, wie MTV oder

im dem Wald spazieren, ich half ihm

austauschten und uns Amateurrat-

Ich bereue es, dass mich meine El-

erlaubt es etwas zu erschaffen, was

VIVA. Meine Aufmerksamkeit weck-

im Garten. Beim Aufbau einer Bezie-

schläge erteilten. Beim Transport

tern nicht zu einer Musikschule

nicht nur uns, sondern auch ande-

te dabei ein Clip von Linkin Park. In

hung zu ihr halfen mir auch Pfadfin-

der Ausrüstung half immer mein

geschickt hatten, denn ich begann

ren Menschen gefällt.

dem Moment entdeckte ich meine

derausflüge oder auch persönliche

(immer hilfsbereiter) Vater mit.

das Instrument von der falschen

(lacht) Danke für dieses Interview.

sentimentale

gen?
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Słubfurter Quartiersmanagement

Słubfurcki Zarząd Dzielnicowy

Das zentrale Tätigkeitsfeld des Słubfurter Quartiersmanagement ist die Aktivie-

Centralnym zadaniem Słubfurtckiego Zarządu Dzielnicowego jest aktywizacja

rung bzw. die Beteiligung der Słubfurter Bürgerinnen und Bürger. So wird den

czy inaczej mówiąc udział mieszkańców Słubfurtu w tworzeniu miasta. W ten

vor Ort lebenden und arbeitenden Menschen noch stärker die Möglichkeit ge-

sposób ludzie mieszkający i pracujący tutaj mają aktywny wpływ na kształto-

geben, an der Gestaltung des Słubfurter Quartiers selbst aktiv mitzuwirken: Ein

wanie dzielnic Słubfurtu – obszar Słubfurtu, w którym ludzie mieszkają i pra-

Słubfurter Quartier, in dem Menschen gern und gut wohnen und arbeiten, in

cują chetnie w dobrych warunkach. To jest obszar społecznej wspólpracy dający

dem es ein soziales Miteinander gibt und das den Bewohnern Entwicklungs-

mieszkańcom szansę rozwoju.

chancen bereitstellt.

Słubfurtcki Zarząd Dzielnicowy wspiera młodszych i starszych, osoby niepelno-

Das Słubfurter Quartiersmanagement unterstützt Jung und Alt, Menschen mit

sprawne i zdrowe, wspiera mieszkańców Słubu i Furtu w realizacji ich pomysłów

und ohne Behinderung, Bewohner aus Słub und aus Furt bei der Umsetzung ih-

w projektach społeczności słubfurckiej dając tu za przykład m. in.: europejskie

rer Ideen zu Projekten für das Słubfurter Gemeinwesen bspw. das Europäische

świeto sąsiadów, akcje upęekszania dziedzińców i placów zabaw, organizacja

Fest der Nachbarn, Verschönerungsaktionen von Innenhöfen oder Spielplätzen,

spotkań sąsiedzkich czy też grup wsparcia, festiwali teatralnych, koncertów na

Aufbau von Nachbarschaftstreffs oder Selbsthilfegruppen, Theaterfestival, Pro-

promenadzie, międzynarodowych odczytów i wiele innych.

menadenkonzert, internationale Lesebühne, etc.

Kontaktadressen/Dane: http://www.wir-im-quartier-ffo.de:80/

Freiwilligenzentrum | Centrum Wolontariatu
Das Freiwilligenzentrum Frankfurt (Oder) ist seit 1997 Ansprechpartner rund um freiwilliges Engagement. Es berät
und vermittelt Bürger, die freiwillig / ehrenamtlich tätig sein möchten. Gleichzeitig ist das Zentrum Anlaufstelle für
gemeinnützige Einrichtungen auf der Suche nach Freiwilligen. Ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt ist die Beratung zu
nationalen und internationalen Freiwilligendiensten. Das Freiwilligenzentrum ist für den Europäischen Freiwilligendienst akkreditierte Entsendestelle.
Das Institut für angewandte Geschichte – Gesellschaft und Wissenschaft im
Dialog e.V. fördert mit Seminaren, Veranstaltungen, Projekten und Exkursi-

Centrum Wolontariatu we Frankfurcie nad Odrą działa od 1997. Zrzesza mieszkańców, którzy chcą być czynni dla mia-

onen grenzüberschreitend den europäischen Dialog und die historische Er-

sta dobrowolnie i honorowo. Ważnym zadaniem Organizacji jest doradztwo dla narodowych i międzynarodowych

wachsenenbildung. Ausgehend von der Beschäftigung mit der Oderregion

służb ochotniczych. Służba Ochotnicza we Franfurcie jest akredytowanym punktem delegowania.

setzen sich seit 2001 Studierende, Absolventen und Mitarbeiter der EuropaUniversität Viadrina für diese Ziele ein.

Auf der Suche nach Kooperation mit anderen Initiativen: Ja
Ansprechpartner: Susanne Maletzki

Instytut Historii Stosowanej organizując seminaria, projekty i wycieczki wspie-

Kontaktdaten: Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. Region Brandenburg Ost, Leipziger Straße 39, 15232 Frankfurt (Oder)

ra transgraniczny europejski dialog i historyczne kształcenie dorosłych. Cele te

Tel.: 0335 / 56 54 – 141, Fax: 0335 / 56 54 – 100, ffo-fwz@caritas-brandenburg-ost.de

stawiają przed sobą od 2001 roku studenci, absolwenci i pracownicy Uniwer-

Internet: www.caritas-frankfurt-oder.de

sytetu Europejskiego Viadrina zajmujący się regionem nadodrzańskim.

Poszukuje organizacji chętnej do współpracy: TAK!
Auf der Suche nach Kooperation mit anderen Initiativen: Ja
W poszukiwaniu Organizacji chętnych do współpracy: TAK!
Ansprechpartner | Kontakt z: Magda Abraham-Diefenbach
Kontaktdaten | Dane: Große Scharrnstraße 59, 15230 Frankfurt Oder
Tel: 0335/55345206, Fax: 033555435533, www.instytut.net

Osoba do kontaktu: Susanne Maletzki
Dane: Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. Region Brandenburg Ost
Leipziger Straße 39, 15232 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335 / 56 54 – 141, Fax: 0335 / 56 54 – 100, ffo-fwz@caritas-brandenburg-ost.de
Internet: www.caritas-frankfurt-oder.de

Fforsthaus / Leśniczówka „Fforst”
Das Verbündungshaus FForst

Fforst jest niezależnym administracyjnie akademikiem z powierzchnią do imprez, ma kultowy charakter i jest wskazówką dla wtajemniczonych, żądnych przeżyć gości. A położony jest bezpośrednio
na tyłach brzegu im. Marcela Duchampa, na Fforststraße. Budynek łatwo poznać po nieco uszkodzonej, neonowo-zielonej statule wolności, postawionej nad wejściem. Akademik ten wyróżnia
się wysokim stopniem zintegrowania mieszkańców, co przejawia się we wspólnych spotkaniach,
jedzeniu i innych aktywnościach w czasie wolnym, czy też projektach uniwersyteckich. W Fforsthaus panuje atmosfera kreatywności i otwartości, działa ona przyciągająco na gości i pomaga
w podtrzymywaniu międzykulturowego dialogu na wielu płaszczyznach, bez względu na wiek czy
narodowość osób tam przebywających. Fforst stał się ulubionym adresem kontaktowym nowychSłubfurtczyków. Pokoje nie są luksusowe, ale ten kto mieszka w Fforst, robi toprzede wszystkim
ze względu na atmosferę. Studentom lub bezrobotnym turystom, którzy szukają pilnie noclegu,
poleca się po prostu zapukać.
Das FForst, ein selbstverwaltetes Studentenwohnheim mit Veranstaltungsräumen, hat Kultcharakter
und ist ein absoluter Geheimtipp für Erlebnishungrige, direkt hinter dem Marcel- Duchamp-Ufer an
der FForststraße gelegen. Das Gebäude ist leicht zu erkennen an der etwas lädierten neongrünen
Freiheitsstatue über dem Eingang. Es zeichnet sich durch einen hohen Gemeinschaftsgrad unter den
MitbewohnerInnen aus, was sich in vielen gemeinsamen Treffen, Essen und freizeitlichen Aktivitäten, sowie uni-spezifischen Projekten widerspiegelt. Die Stimmung im FForst ist kreativ, offenherzig,
einladend und fördert den kulturellen Dialog in vielerlei Hinsicht, egal welchen Alters oder welcher
Nationalität. Es hat sich zu einer beliebten Anlaufstelle für Neusłubfurter entwickelt. Die Zimmer sind
kein Luxus, aber wer im Forst lebt, tut dies inerster Linie wegen der Gemeinschaft. Studentischen oder
brotlosen Touristen, die eine Notunterkunft brauchen, empfiehlt es sich, einfach mal anzuklopfen.

www.fforst.net/

PROFIL
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Verband der Sibirienverschleppten

„percussion local“

Im Stadtteil Słub wird am 17. Sep-

Seit mehr als 10 Jahren gibt es „per-

tember feierlich und nachdenklich

cussion local“ in der Frankfurter

der Tag der Sibirienverschlepp-

Ziegelstraße. Das ist keine Kneipe,

ten begangen. Es gibt nicht mehr

sondern ein Treffpunkt für alle, die

Od ponad 10 lat we Frankfurcie przy

viele Menschen, die den GULAG

gern trommeln und für alle, die

Ziegelstraße istnieje „percussion lo-

noch erlebt haben. Die meisten

gern schreiben. Der Percussionist

cal”. Nie jest to knajpa, tylko miejsce

heute noch lebenden Menschen

Hermann Naehring unterrichte hier

spotkań dla wszystkich, którzy lubią

waren damals Kinder. Vieler der

Kinder, Jugendliche und Erwachse-

bębnić i dla tych którzy lubią pisać.

„Sybiraken“ kamen aus den ehe-

ne an Handtrommeln, Melodieinst-

Hermann Naering – perkusista uczy

maligen polnischen Ostgebieten,

rumenten und Schlagzeug. Seit kur-

gry na bębnach, instrumentach mu-

den so genannten Kresy. Ihre El-

zem ist auch Matthias Buchheim als

zycznych i perkusji. Jego uczniami są

tern hatten entweder Widerstand

Schlagzeuglehrer dabei. Kreatives

dzieci, młodzież jak i dorośli. Od nie-

gegen die sowjetische Besatzer-

einander austauschen, sondern auch

ojczyzny, ponieważ była ona pod

Schreiben unterrichte die Autorin

dawna uczy tu też nauczyciel perku-

macht geleistet oder wurden als

gemeinsam in der Öffentlichkeit über

władzą Sowietów. Przesiedlanio

Carmen Winter. In verschiedenen

sji Matthias Buchheim. Kreatywnego

„Kulaken“

(Großgrundbesitzer)

ihr schwieriges Schicksal sprechen. In

ich na ziemie zachodniej Polski.

Projekten haben sich die Schüler der

pisania uczy autorka Carmen Winter.

enteignet und in die Konzentrati-

Deutschland gibt es natürlich auch Sy-

Ale i tu nie wolno im było aż do lat

Schule künstlerisch mit der Frank-

Uczniowie tej szkoły w różnych pro-

onslager des GULAG verschleppt,

biraken. Wir würden uns freuen, mit

90-tych (politycznego przełomu

furter Geschichte auseinander ge-

jektach na płaszczyźnie sztuki zmaga-

bis weit in die 50er Jahre hinein.

ihnen ins Gespräch zu kommen…

PRL-u) publicznie mówić o swo-

setzt. Selbstverständlich sind sie

li się z historią Frankfurtu. Oczywiście

im losie ponieważ był to temat

bei Aktionen im Stadtraum, wie der

są oni również obecni w imprezach

lebten und freigelassen wurden,

W dzielnicy Słub dorocznie obchodzo-

tabu. W Słubicach Sybiracy zało-

Langen Nacht der Wirtschaft oder

miejskich takich jak „Długa noc go-

konnten meist nicht mehr in ihre

ne są Dni Sybiraków 17go września.

żyli związek wygnanych. Tu mogli

der Kleien Parknacht mit dabei und

spodarki” czy „noc parkowa” zresztą

alte Heimat zurück, da die nun

Wielu z nich przeżyło Gułag. Ci któ-

nie tylko między sobą rozmawiać

nicht zu überhören.

nie sposób ich nie usłyszeć.

sowjetisch war. So wurden sie in

rzy jeszcze żyją byli w tych czasach

o przeżytych dramatach ale rów-

Westpolen in den ehemals deut-

jeszcze dziećmi. Sybiracy pochodzą z

nież publicznie mówić o trudnej

Ansprechpartner | Osoba do kontaktu: Carmen Winter

schen Gebieten angesiedelt. Aber

dawniejszych polskich regionów na

historii. Również w Niemczech są

Kontaktadressen: http://percussionlocal.wordpress.com/ Anfragen bitte per E-Mail an Carmen

auch hier konnten sie bis zur poli-

wschodzie, z tzw. Kresów. Ich rodzice

Sybiracy. Bardzo by nas to ucieszy-

Winter unter dichterlandschaft@t-online.de

tischen Wende 1990 in der Volks-

byli zamykani w Gułagach – obozach

ło gdybyśmy mogli z nimi nawią-

Dane: http://percussionlocal.wordpress.com/ zapytania prosimy kierować do Carmen Winter na

republik Polen nicht öffentlich

koncentracyjnych jeszcze do lat 50-

zać kontakt.

skrzynkę mailową: dichterlandschaft@t-online.de

über ihr Schicksal reden, denn das

tych, ponieważ buntowali się prze-

Thema war tabu. In Słubice schlos-

ciw sowieckiej władzy lub posiadali

Ansprechpartner | Osoba do kontaktu:

sen sich die Sibirienverschlepp-

ziemię czyli byli tzw. Kułakami (wła-

Ryszard Kowaluk

ten zum Verband der Sybiraken

ścicielami majątków ziemskich). Ich

Kontaktadressen | Dane: 00-48-512812031,

zusammen. So können sie das

majątki były wywłaszczane. Ci którzy

ryszardkow@hotmail.com

erlebte Trauma nicht nur unter-

przeżyli Gułag nie mogli wrócić do

Diejenigen, die den GULAG über-

OSIR
Zdaniem licznych fachowców oraz turystów STADION OLIMPIJSKI w Słubicach jest
najpiękniejszym obiektem sportowym na Ziemi Lubuskiej i jednym z najstarszych w
środkowej Europie.Uchwałę o budowie stadionu wschodniomarchijskiego podjęła 23
września 1914 roku Rada Miejska we Frankfurcie/O. Dziś obiekty administrowane są
przez zakład budżetowy Gminy Słubice - Ośrodek Sportu i Rekreacji jako Euroregional-

Puerto Alegre

ne Centrum Sportowo-Rekreacyjne. Obiekty usytuowane sa w kompleksie parkowo
- leśnym z doskonałymi warunkami do czynnego uprawiania sportu, turystyki i rekre-

Der Verein PUERTO ALEGRE e.V.

mit folgenden Schwerpunkten:

ków honorowych oraz 2 współpra-

acji. Baza sportowa pozwala na organizację zgrupowań sportowych, wycieczek, space-

wurde 1990 von In- und ausländi-

• entwicklungspolitische

Bildungsar-

cowników jest popierane przez wie-

rów, aktywnego wypoczynku, a bliskość granicy, której dzisiaj praktycznie nie ma , na

schen FrankfurterInnen gegründet.

beit, Training sozialer Kompetenzen

lu współpracowników „sklepu” zain-

turystykę przygraniczną. Ponadto Ośrodek Sportu spełnia oczekiwania osób pragną-

Der spanische Name (übersetzt

sowie Demokratieerziehung mit Kin-

teresowanych pracą na temat: Eine

cych wypocząć po codziennych trudach lub zrobić sobie przerwę w podróży na noc-

„Fröhlicher Hafen“) symbolisiert

dern, Jugendlichen und Erwachsenen

Welt- Jeden Świat o następujących

leg. OSiR jest organizatorem szeregu imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych i

das Hauptziel des Vereins, durch

• Fairer Handel im Weltladen

założeniach:

turystycznych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, lokalnym

informative und gemeinschaftsför-

• Öffentlichkeitsarbeit durch Veran-

• edukacja polityczna, trening kom-

i transgranicznym. Współpraca sportowa pozwala nawiązać bezpośrednie kontakty

dernde Projekte und Veranstaltun-

staltungen, Aktionen, Workshops

petencji socjalnych czy rozwój de-

pomiędzy szkołami, stowarzyszeniami sportowymi, instytucjami owocujące powsta-

gen Begegnungsmöglichkeiten zu

• Beteiligung an Kampagnen und an

mokracji u dzieci, młodzieży i doro-

niem więzi indywidualnych i grupowych.

schaffen, um Vorurteilen entgegen

lokalen/ regionalen Initiativen

zu wirken und ein tolerantes Mit-

słych
• handel w Weltladen (Sklep Światowy)

Fachleute und Touristen sind der Meinung, dass das Słubicer Stadion zu den schöns-

einander zu ermöglichen. Dafür

Związek PUERTO ALEGRE e.V. utworzo-

• otarte wydarzenia, warsztaty

ten Sportobjekten des Lebuser Landes gehört und eine der ältesten Anlagen in Mit-

stehen dem Verein ein Veranstal-

ny został w 1990roku przez rodzimy i

• udział w kampaniach inicjatyw re-

teleuropa ist. Der Beschluss zum Bau des Stadions wurde am 23. September 1914

tungsraum und ein Büro zur Verfü-

zagranicznych mieszkańców Frankfur-

gung. Im Oktober 1991 eröffneten

tu. Z hiszpańskiego nazwa znaczy We-

Auf der Suche nach Kooperation

Objekt zur Gemeinde Słubice, als Zentrum für Sport und Erholung der Euroregion.

die Vereinsmitglieder einen Welt-

soły Port oraz symbolizuje główny cel

mit anderen Initiativen: Ja

Die Sportanlage erlaubt das Organisieren von Gruppensport, lädt zu Spaziergängen

laden, um den MitbürgerInnen die

organizacji, który ma być osiągnięty

Teilnahme an fairem Handel hier in

dzięki projektom i przedstawieniom

der Stadt zu ermöglichen. Momen-

w walce przeciwko uprzedzeniom,

tan leisten ca. 20 ehrenamtliche

umożliwiającym tolerancyjne życie

Mitglieder und zwei hauptamtli-

razem. W październiku 1991 otwar-

che MitarbeiterInnen, unterstützt

ło Puerto Alegre Weltladen (Sklep

durch Freiwillige, die sich haupt-

Światowy), ponadto ma do dyspozy-

do współpracy: TAK!

sächlich im Weltladen engagieren,

cji małe pomieszczenie spotkań, oraz

Osoba do kontaktu: Christina Katzer

biuro. W danej chwili zrzesza 20 człon-

Dane: Tel. 0335 530285 Fax 0335 5211602

eine umfangreiche Vereinsarbeit

gionalnych

Ansprechpartner: Christina Katzer
Kontaktdaten: Tel. 0335 530285 Fax 0335
5211602
Poszukuje organizacji chętnej

von der Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt (Oder) gefasst. Heute gehört das

und Ausflügen ein ganz in der Nähe der Grenze, die heute praktisch verschwunden
ist. Das Sportzentrum verfügt weiterhin über eine Hotelanlage mit Gastronomie, die
zum Übernachten einlädt. Das OSIR organisiert Sport-, Freizeit- und Tourismusveranstaltungen von regionaler, nationaler und internationaler Bedeutung. Eine sportliche
Zusammenarbeit über die Grenze hinweg erlaubt direkte Kontakte zwischen Schulen,
Sportvereinen und Einrichtungen, aus denen oft persönliche Verbindungen auf Dauer
entstehen. Die Zusammenarbeit hat bei uns eine langjährige Tradition, die vonn unschätzbarem Wert ist für die deutsch-polnische Zusammenarbeit.

Ryszard Chustecki, Kontakt: dyrektor@osir.slubice.pl, 00-48-95-7582501

www.slubfurt.net
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Fachschaftsrat Kulturwissenschaften

Viaphoniker e.V.

Der Fachschaftsrat Kulturwissenschaften (FSR Kuwi) stellt die gewählte Studierendenvertretung der Fachschaft Kul-

Das Universitätsorches-

turwissenschaften an der Viadrina dar. In diesem Rahmen sind wir Ansprechpartner bei inhaltlichen und organisa-

ter Viaphoniker e.v. ge-

torischen das Studium betreffenden Fragen und Problem für die Studierenden. Darüber hinaus möchten wir durch

hört zu den ältesten

verschiedene Aktionen ein Forum bieten, welches die Studierenden der Fakultät zusammenbringt, integriert und

Initiativen der Viadrina.

somit ein „Miteinander“ an der Universität, aber auch mit der Stadt Frankfurt/Oder fördert. Hierfür organisieren

Jedes Semester treffen

wir regelmäßig Veranstaltungen wie Essenhopping, einen Stammtisch oder die Reihe KULT, bei der wir den Studie-

sich

renden kulturelle Höhepunkte verschiedener Richtungen anbieten.

auch einige Frankfur-

Fachschaftsrat Kulturwissenschaften tworzą studenci Kulturoznastwa. Organizacja zajmuje się wspomaganiem,

ter einmal wöchentlich

rozwiązywaniem problemów studiujących. Ponadto organizują przedsięwzięcia na forum, które mają za zadanie

zum Proben. Die regelmäßig stattfindenden Konzerte zum Semesterende

zintegrowanie studentów fakultetu jak również miasta Frankfurt Oder. W ramach tego organizowane są np. Essen-

zusammen mit dem Akademischen Chor gehören mittlerweile zum festen

hopping (wspólne gotowanie), Stammtisch (regularne spotkania) czy runda kulturowa KULT. W ramach tych zajęć

Programm. Außerdem spielt das Orchester zu Anlässen rund um das Uni-

studenci mają możliwość rozwoju kulturalnego w indywidualnych kierunkach.

leben.

Auf der Suche nach Kooperation mit anderen Initiativen: Ja | Poszukuje organizacji chętnej do współpracy: TAK!

Orkiestra uniwersytecka Viaphoniker e. v. należy do najstarszych organiza-

Ansprechpartner | Osoba do kontaktu: Rüdiger Hahn

cji działających przy Uniwersytecie Viadrina. Próby odbywają się raz w tygo-

Kontaktdaten | Dane: fsrkuwi@europa-uni.de

dniu, uczestniczą w nich studenci oraz mieszkańcy Frankfurtu. Stałymi wy-

Studenten und

stępami stały się uroczystości zakończenia semestru uwieńczone muzyką
orkiestry oraz śpiewem Akademickiego Chóru. Poza tym orkiestra upiększa

lAbiRynT

wszelkie wydarzenia w ramach Uniwersytetu.

Auf der Suche nach Kooperation mit anderen Initiativen: Wir freuen uns immer über Gelegenheiten

Festiwal Nowej Sztuki | Festival der Neuen Kunst
„Świat w odbiciu | Die Welt im Spiegel“

bei denen wir musikalisch mitwirken können. Gegebenenfalls ist es auch möglich kleinere

Zaproponowana formuła festiwalu
oparta jest na trzydniowym cyklu imprez, od piątku (21.10.2011) do niedzieli (23.10.2011), na który składają
się ekspozycje, pokazy, performance,
seminaria, wykłady oraz spotkania z
artystami. Kilkudziesięciu twórców,
dziesiątki wystaw na terenie Słubic i
Frankfurtu nad Odrą. Większości prezentacji towarzyszy fotografia i multimedia, ale znaleźć tu można również
instalacje, grafikę czy też techniki
własne. Do udziału w festiwalu zaprosiliśmy autorów z Polski, Niemiec,
Czech, Francji, Włoch, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Japonii, prezentując prace wybitnych indywidualności
i interesujących debiutantów.

Ansprechpartner | Osoba do kontaktu: Claudia Donath

Das Konzept des Festivals basiert auf einem dreitägigen Veranstaltungszyklus, von Freitag (21.10.2011) bis Sonntag
(23.10.2011), der sich aus Ausstellungen, Vorführungen, Seminaren, Vorträgen und Treffen mit dutzenden Künstlern in Słubice und Frankfurt zusammensetzt. Kunstwerke aus den Bereichen Fotografie und Multimedia, aber auch
Installationen, Grafik, wie auch eigene Techniken sind hier zu finden. Autoren aus Polen, Deutschland, Tschechien,
Frankreich, Italien, Rumänien, der Slowakei, den Vereinigten Staaten und Japan wurden eingeladen ihre Werke zu
präsentieren.

Anna Panek-Kusz
Organizator: Galeria OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury
Ul. 1 Maja 1, 69-100 Słubice
galeriaokno@smok.slubice.pl

Gerd Stowczynski
Kurzprofil: Eine „barrierefreie Stadt“, „nachhaltig gestaltet“ und „offen für Jedermann“ das sind die Ziele. Daher
gibt es viele, speziell aus den Bereichen „Behinderten, Migration und Agenda regional, Stadtumbau“ welche an der
Zielstellung aktiv mitarbeiten.
Opis: „Miasto bez barier“, „zaprojektowane, by być odnawialne” i „otwarte dla wszystkich” – takie są cele. Z tego
względu wielu, szczególnie w dziedzinach „Niepełnosprawnych, migracji oraz agendy regionalnej i przebudowy

Besetzungen auftreten zu lassen.
W poszukiwaniu Organizacji chętnych do współpracy: TAK! Cieszymy się na każde, nawet
najmniejsze, wydarzenie które możemy wspomóc nasza muzyką.
Kontaktdaten | Dane: pour.stitzi@arcor.de

Fundacja na rzecz
Collegium Polonicum Słubice
Basis der Stiftung ist die Zusammenarbeit zwischen der Adam Mickiewicz Universität in Poznań und
der Europa Universität Viadrina
Słubfurt. Das Hauptziel ist die Förderung des Collegium Polonicum
als Symbol des deutsch-polnischen
Dialoges. Die Stiftung ist grenzüberschreitend tätig: europäische
Projekte, Organisation von Kursen
und Schulungen, als auch Knüpfen
internationaler Kontakte. Nutznießer sind Studenten und Bewohner
der Region, die durch ihre Teilnahme an Schulungen, Workshops und
Kursen die Möglichkeit haben, ihre
Interessen und Fähigkeiten zu entwickeln. Studenten können praktische Erfahrungen im beruflichen
Bereich sammeln durch Praktika
oder Volontariate bei der Stiftung
des Collegium Polonicum.
Potencjał Fundacji budowany jest
na bazie współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu oraz Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą. Celem nadrzędnym jest

wspieranie rozwoju Collegium Polonicum, jako symbolu dialogu polsko-niemieckiego. Fundacja na co
dzień zajmuje się szeroko rozumianą działalnością transgraniczną, w
tym m.in. tworzeniem projektów
europejskich, organizacją różnorodnych kursów i szkoleń, nawiązywaniem kontaktów międzynarodowych. Działania swoje kieruje do
studentów i mieszkańców regionu
stwarzając im możliwości rozwoju
własnych zainteresowań, poprzez
kursy, szkolenia, warsztaty oraz
pomagając im w zdobyciu dodatkowych doświadczeń i podniesieniu kwalifikacji. Fundacja również
daje studentom i absolwentom
możliwość praktycznego nabycia
umiejętności zawodowych poprzez
wolontariat, praktykę lub staż.

miasta” współpracuje aktywnie, aby ten cel osiągnąć.

Auf der Suche nach Kooperation mit anderen Initiativen: Ja
Auf der Suche nach Kooperation mit anderen Initiativen: Ja | Poszukuje organizacji chętnej do współpracy: TAK!

Poszukuje organizacji chętnej do współpracy: TAK!

Ansprechpartner | Osoba do kontaktu: Herr Stowczynski

Ansprechpartner | Osoba do kontaktu: Magdalena Tokarska

Kontaktdaten | Dane: Gerd.Stowczynski@t-online.de

Kontaktdaten: Fundacji na rzecz Collegium Polonicum ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

tel: +49-335-545300

tel. 095 75 92 391, fax. 095 75 92 444, e-mail: m.tokarska@fundacjacp.org, www.fundacjacp.org
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Miteinander Leben e.V.
“Miteinander Leben” ist ein Verein, der die Bemühungen um Toleranz, Fremdenfreundlichkeit und gewaltfreie Konfliktlösungen in der Stadt Frankfurt (Oder) unterstützt. Er regt Veranstaltungen und Aktivitäten an und führt auch
selbst welche durch.
Vorwiegend werden die Bereiche Jugend und Schule, Wohnen, öffentliche Sicherheit und die Situation der Ausländer
diskutiert. Angestrebt wird eine bessere Vernetzung zwischen Bürgern, Vereinen und Verwaltung, indem Miteinander Leben Kontakte herstellt, Informationen weiterleitet und verbreitet.

07.-09. deutsch-polnisches Theaterfestival - UNITHEA
Seid also gespannt auf eine reichhaltige Auswahl an deutscher und polnischer
Dramatik, szenischen Lesungen, professionellem Theater sowie einem abwechslungsreichen in Frankfurt (Oder) und Słubice. Atmosphärisch Dichte und

Wspólne Życie zajmuje się wspieraniem tolerancji, akceptacji obcych i rozwiązywania konfliktów bez przemocy w
mieście Frankfurt Oder. Członkowie spotykają się regularnie w kręgu rozmów, do którego również zaproszone są
osoby nie bedące członkami.
Założeniem Wspólnego Zycia jest, że różnorodność i życie ze sobą prowadzi także do pogodnego życia we Frankfurcie.
Organizacja omawia powstające w mieście problemy, rozpoznaje, rozwiązuje. Tolerancja znaczy inność akceptować
taką jaka jest. Akceptacja obcych to otwarte przyjęcie osób o innym pochodzeniu, oraz wspieranie ich w momentach
gdy jest to niezbędne. Rozwiązanie konfliktów bez przemocy jest potrzebne w każdym obszarze życia, w którym istnieje podział zdań oraz zagrożenia.

zugleich höchst komische Theaterabende laden dazu ein, sich gegenseitig kulturell und individuell auszutauschen und kennen zu lernen – auch sich selbst

Auf der Suche nach Kooperation mit anderen Initiativen: Ja | Poszukuje organizacji chętnej do współpracy: TAK!

zu erkennen, als Teil der Stadt.

Ansprechpartner | Osoba do kontaktu: Michel Garand

Możecie w tych dniach oczekiwać bogatego i urozmaiconego repertuaru

Kontaktdaten: Franz-Mehring-Straße 20, 15230 Frankfurt (Oder)

polskiej i niemieckiej dramaturgii, odczytów scenicznych, profesjonalnych

garand@odralandia.org

sztuk teatralnych we Frankfurcie n. Odrą i w Słubicach. Zapraszamy na liryczne a jednocześnie zabawne wieczory teatralne, gdzie można będzie porozmawiać nie tylko o kulturze ale i prywatnie się poznać zarówno innych
jak i siebie jako cząstkę tego miasta.

Kontaktadressen/Dane: www.unithea.com, Facebook: Unithea Theaterfestival, Myspace: Unithea

BIRKENHAIN

Adoramus
Kameralny Chór Adoramus działa pod patronatem Słubickgo Towarzystwa Muzycznego.
Powstał w 1990 roku na bazie istniejącego

Birkenhain spielen Beresinchenrock aus Słubfurt mit engl und dt.

wcześniej polsko-niemieckiego chóru dziecię-

Texten, seit Herbst 2008 in der Besetzung

cego „Przyjaźń”. Założycielem i kierownikiem

Manu Heinke (voc, Querflöte), Ludwig Patzelt (git, voc), Fritjof Gündel

artystycznym chóru jest Barbara Weiser- Lada.

(baß) und Guido Rieming (drums)

Zespół od początku działalności jest głównym

Momentan nehmen wir vier Demo-Songs auf, darunter unseren Programm-

inicjatorem polsko-niemieckich wydarzeń kulturalnych na pograniczu.Członkami chóru są uczniowie szkół gimna-

Titel „Birkenhain“, der dafür steht, sein Schicksal in die eigene Hand zu neh-

zjalnych, średnich oraz studenci Uniwersytetów Collegium Polonicum i Viadrina. Od 2005 roku członkami zespołu

men und seine Heimat aktiv zu gestalten. Mit dieser und anderen lebens-

stali się również dorośli mieszkańcy Słubic i Frankfurtu nad Odrą.

freundlichen Botschaften haben wir 2009 schon einmal für Słubfurt ge-

Kameralny Chór Adoramus koncertuje na terenie kraju i za granicą. Jest laureatem wielu festiwali chóralnych.W progra-

spielt, ansonsten in Frankfurt und Umgebung zu verschiedensten Anlässen

mie koncertowym można znależć pieśni ludowe,dzieła kościelne i świeckie z różnych krajów i epok.

wie z.B. auch das Festival „Rock gegen Gewalt“ im Mikado im Juni 2010, zu

Der Kammerchor Adoramus arbeitet unter der Schirmherrschaft der Słubicer Musikgesellschaft. Er wurde 1990 auf der

dessen Neuauflage 2011 wir auch mit von der Partie sein werden.

Grundlage dres ehemaligen deutsch-polnischen Kinderchores „Freundschaft“ gegründet. Gründerin und künstlerische
Leiterin ist Barbara Weiser- Lada. Der Chor ist seit Beginn seiner Tätigkeit einer der Hauptinitiatoren deutsch-polnischer
Kulturveranstaltungen in der Grenzregion. Der Chor setzt sich aus Schülern der Mittelstufe, sowie der gymnasialen Oberstufe, aus Studenten des Collegium Polonicum und der Europa-Universität Viadrina zusammen. Seit 2005 traten auch
Bürgerinnen und Bürger aus Frankfurt und Słubice dem Chor bei. Der Kammerchor Adoramus tritt im In- und Ausland auf
und ist Preisträger vieler choraler Festivals. Im Konzertrepertuar kann man auch Volkslieder finden, sowie kirchliche und
weltliche Musik aus verschiedenen Ländern und Epochen.

Kontaktdaten/Dane: www.adoramus.zafriko.pl

Birkenhain grają rocka gatunek beresinchenrock ze Słubfurtu okraszony angielskimi i niemieckimi tekstami. Zespół występuje od jesieni 2008 roku w

„Der Verein Kunstgriff. Netzwerk für Kultur - Siec kulturalna e.V. fungiert als zentraler Knotenpunkt eines Netzwerks für

składzie

Uni, Städte und Umland, als Dienstleister (Lobbyist) für Kunst und Kultur an der Europa-Universität und als „Ermög-

Manu Heinke (voc, flet poprzeczny), Ludwig Patzelt (git, voc), Fritjof Gündel

licher“ für Kulturprojekte aller Art. Wir bieten wir Kontakte und Koordination, Hilfe bei Fundraising, Finanzierung von

(baß) und Guido Rieming (drums)

drei DirigentInnen für Orchester und Chor sowie Technik – vom Notenständer bis zum Verstärker könnte Ihr bei uns

Chwilowo nagrywamy cztery dema, w tym nasz tytułowy kawałek „Bir-

alles gegen Kaution ausleihen, was eine gelungene Veranstaltung braucht!“

kenhain“, który reprezentuje ideę wzięcia losu we własne ręce i aktywnego
kształtowania swojej ojczyzny… W 2009 roku wystąpiliśmy przed publicz-

Stowarzyszenie „Kunstgriff. Netzwerk für Kultur - Sieć kulturalna e.V.” pełni funkcję głównego węzła sieci kulturalnej

nością Słubfurtu z przesłaniem radości życia, ponadto występowaliśmy we

Uniwersytetu, miasta oraz regionu, jako działająca przy Uniwersytecie Europejskim instytucja świadcząca usługi w za-

Frankfurcie i okolicach przy różnych okazjach, jak np. na festiwalu „Rock

kresie kultury i sztuki oraz jako jednostka, która wprowadza w życie wszelkiego rodzaju projekty kulturalne. Oferujemy

przeciw przemocy”(„Rock gegen Gewalt“) w Mikado w czerwcu 2010 roku,

kontakty z artystami, koordynację projektów, pomoc przy pozyskiwaniu środków finansowych, finansujemy dyrygen-

w którego kontynuacji w 2011 też weźmiemy udział.

tów orkiestry i chóru oraz sprzęty od pulpitów po nagłośnienie (to wszystko można u nas wynająć za kaucją) – słowem
oferujemy wszystko, co konieczne jest do organizacji udanego przedsięwzięcia.”

Kontakt: ludwigpatzelt@gmx.de

Kontaktadressen/Dane: Email: info@kunstgriff-ev.org, Internet: www.kunstgriff-ev.org

