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Veranstalter | organizator: 
Slubfurt e.V., www.slubfurt.net

Konzept | koncepcja: 
Michael Kurzwelly

Internet: 
https://www.facebook.com/nowaamerikamigrant
http://www.nowa-amerika.eu/nowa-projekte/migranten-migranci

Förderer | sponsor:
Das Projekt wird durch die Bundeszentrale für politische Bildung fi nanziert 
projekt jest wspierany przez Federacyjną Centralę Edukacji politycznej Niemiec
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Na pograniczu polsko-niemieckim żyją nie tylko Polacy i Niemcy. 
Powojenne przesunięcie granic Polski ze wschodu na zachód wiąza-
ło się z jedną z największych fal migracji w XX wieku.

Obok wypędzonych mieszkańców byłych wschodnich terenów 
Polski oraz Niemiec swoją nową ojczyznę na nowym pograniczu 
polsko-niemieckim znalazło i znajdują również wiele innych grup 
etnicznych.

Zagadnieniem tym zajmowała się również w 2016 roku młodzież 
ze szkół i ośrodków kształcenia w Szczecinie, Chojnie, Frankfurt nad 
Odrą, Ośno Lubuskie, Müllrose, Słubice, Bautzen i Zgorzelec.

Rezultaty 8 artystycznych warsztatów zaprezentowane będą na 
wystawie w Collegium Polonicum. Na konferencji młodzież osobi-
ście przedstawia swoje prace. 

Wykład inauguracyjny poprowadzi dr Stana Buchowska, doradca do 
spraw migracji dla Europy Środkowej i Wschodniej instytutu OXFAM. 
Tytuł wykładu: „My i Oni - Inni - Obcy. Skąd bierze się obecne na-
stawienie wobec migrantów i uchodźców? Co to jest „platoniczny 
anti-islamizm”? Jak obecna fala migracji sprzyja przemocy wobec 
kobiet i dzieci?”

In der deutsch-polnischen Grenzregion gibt es nicht nur Deutsche 
und Polen. Mit der Verschiebung der Grenzen Polens von Osten nach 
Westen ging auch eine der größten Migrationswellen des zwanzigs-
ten Jahrhunderts einher.

Neben der Zwangsvertreibung von Menschen aus den ehemals pol-
nischen und deutschen Ostgebieten gibt es viele andere ethnische 
Gruppen, die eine neue Heimat in der deutsch-polnischen Grenzre-
gion fanden und fi nden.

Mit diesen Th emen beschäftigten sich auch 2016 Jugendliche ver-
schiedener Schulen und anderer Bildungseinrichtungen aus Szcze-
cin, Chojna, Frankfurt (Oder), Ośno Lubuskie, Müllrose, Słubice, Baut-
zen und Zgorzelec.

Die Ergebnisse der 8 künstlerischen Workshops werden auf einer 
Ausstellung im Collegium Polonicum gezeigt und auf einer Konfe-
renz von den Jugendlichen selber vorgestellt. 

Den Eröff nungsvortrag hält Frau Dr. Stana Buchowska, Referentin 
für Allianzaufbau zu Migration in Mittel- und Osteuropa bei OXFAM. 
Er trägt den Titel „Wir und Sie - die Anderen - die Fremden. Woher 
kommt die gegenwärtige Haltung gegenüber Migranten und Flücht-
lingen? Was ist „platonischer Anti-Islamismus“? Wie begünstigt 
die Migrationswelle Gewalt gegenüber Frauen und Kindern?“



Program(m)
Konferenzja, 25.-27.11.2016
Collegium Polonicum, Słubice

Piątek | Freitag, 25.11.2016

19:00 przywitanie | Begrüßung (Krzysztof Wojciechowski/Collegi-
um Polonicum, Michael Kurzwelly/Slubfurt e.V.)
wykład inauguracyjny | Eröff nungsvortrag (Dr. Stana Buchow-
ska, OXFAM, Referentin für Allianzaufbau zu Migration in Mittel- 
und Osteuropa | Doradca do spraw migracji dla Europy Środkowej 
i Wschodniej)
„My i Oni - Inni - Obcy“ | „Wir und Sie - die Anderen - die Fremden“. 
Skąd się bierze obecne nastawienie wobec migrantów i uchodźców? 
| Woher kommt die gegenwärtige Haltung gegenüber Migranten 
und Flüchtlingen? Co to jest „platoniczny anti-islamizm“? | Was ist 
„platonischer Anti-Islamismus“? Jak obecna fala migracji sprzyja 
przemocy wobec kobiet i dzieci? 

otwarcie wystawy | Ausstellungseröff nung

20:30 büff et | bufet

Sobota | Samstag, 26.11. 2016

08:00 - 9:30 śniadanie | Frühstück

09:30 - 11:00, 14:00 - 16:00 prezentacje | Präsentationen 

Jugendliche verschiedener Schulen und anderer Bildungseinrich-
tungen aus | młodzież ze szkół i ośrodków kształcenia w: Szczecin, 
Chojna, Frankfurt (Oder), Słubice, Ośno Lubuskie, Müllrose, Bautzen, 
Zgorzelec. 
Prezentacje 3 grup | Präsentationen von 3 Gruppen
11:00 - 11:30 przerwa na kawę | Kaff eepause

11:30 - 13:00 prezentacje 3 grup | Präsentationen von 3 Gruppen

13:00 - 14:00 obiad | Mittagessen

14:00 - 15:00 prezentacje 2 grup | Präsentationen von 2 Gruppen

15:00 - 15:30 przerwa na kawę | Kaff eepause

15:30 - 17:30 Spaziergang durch Słubfurt | Spacer po Słubfurcie

17:30 - 18:30 kolacja | Abendessen

18:45 Słubicki Miejski Ośrodek Kultury | Słubicer Kulturhaus SMOK

„Nowa Amerika“

Ein dokumentarisches Roadmovie durch unser Zwischenland | Do-
kumentalny fi lm drogi przez nasz „kraj pomiędzy”. Reżyseria | Re-
gie: Kristof Kannegießer, 60 min. Film für den SWR (D).

Für die Jugendlichen endet das offi  zielle Programm nach dem Film | 

Ofi cjalny program dla młodzieży kończy się po fi lmie.

Niedziela | Sonntag, 27.11.2016

08:00 - 9:30 śniadanie | Frühstück

9:30 - 13:00 nowa amerika working groups

zapraszamy wszystkich chętnych | wir laden alle Interessierten ein

„Nomadic Garden | latający fl iegende Uniwersytät“ jako Ogród No-

madyczny 2017 migrieren wir selber mit unserem „Nomadischen 

Garten“ durch Nowa Amerika, auf der Suche nach NeubürgerInnen 
für Nowa Amerika... | W 2017 sami migrujemy po Nowej Ameriki 
w poszukiwaniu nowych obywateli dla Nowej Ameriki...

Nowa Amerika Food Concil (Nowo Amerikańska Rada Żywnościowa  
| Nowo-Amerikanischer Ernährungsrat) Eine neue Gruppe wurde 
gegründet, die sich mit Landwirtschaft, Gastronomie und Fairem 
Handel  in Nowa Amerika beschäftigen will... | Powstała nowa grupa, 
która chce się zająć rolnictwem, gastronomią i uczciwym handlem 
w Nowej Americe.

11:00 - 11:30 przerwa na kawę | Kaff eepause

13:00 - 14:00 obiad | Mittagessen

14:00 - 16:30 Pożegnanie | Verabschiedung



Smaki New Szczettina 
Aromen aus New Szczettin

Mówi się „przez żołądek do serca“, dlatego pragniemy poznać róż-
norodność New Szczettina w Nowa Amerika od kuchni. To tutaj 
przybysze z czterech stron świata pragną wspólnie tworzyć społe-
czeństwo. Prawdziwy New York w zjednoczonej Europie. Uczniowie 
przeprowadzili wywiady z prowadzącymi restauracje, bary i punk-
ty gastronomiczne; napisali teksty, wykonali zdjęcia. Właściciele, 
kucharze, kelnerzy opowiadają o swoich wrażeniach ze spotkań 
z tubylcami i o swoich ojczyznach. Poznaliśmy smaki wymieszanej 
kuchni, którą od dzisiaj możemy nazwać nowoamerykańską. Kuch-
ni przybyszów poszukujących tutaj ziemi obiecanej, swojej Nowa 
Amerika.

Smaki
Aromen

Man sagt, dass die Liebe durch den Magen geht. Deshalb wollten 
wir die Vielfältigkeit der MetroPole New Szczettin im wörtlichen und 
übertragenen Sinne von der Küche her kennen lernen. Ankömmlin-
ge aus allen vier Himmelsrichtungen versuchen hier, gemeinsam 
eine Gesellschaft zu gestalten. Das echte New York des vereinten Eu-
ropa. Die Schüler führten nicht nur Interviews durch mit Geschäfts-
führern von Restaurants, Kneipen oder anderen gastronomischen 
Orten. Sie schrieben Texte und fotografi erten. Eigentümer, Köche 
und Kellner erzählen von ihren Eindrücken ihrer Begegnungen mit 
Einheimischen, oder berichten von ihrer fernen Heimat. Wir lern-
ten die Leckereien einer gemischten Küche kennen, die wir heute 
durchaus als nowoamerikanische Küche bezeichnen können. Und 
wir lernen die andere Seite kennen - sozusagen durch die Küche - 
das Leben neuer Ankömmlinge auf der Suche nach ihrem gelobten 
Land, nach ihrem Nowa Amerika.

I Liceum Ogólnokształcące, Liceum Plastyczne  Szczecin 

Prowadzący projekt | Projektleitung: Andrzej Łazowski

Ekspert | Expert: Dominik Sienkiewicz   

Serdecznie podziękowania | herzlicher Dank an: 
Artur Sawczuk, Jarosław Usowicz 

Uczestnicy | Teilnehmer: Katarzyna Drohojewska, 
Paulina Głogowska, Gabrysia Głowińska, Kacper Kowerski, 
Patrycja Piotrowska, Klaudia Sarnat, Daria Sawa, 
Grzegorz Kamarec i inni | und andere. 



Różnice, które nas wzbogacają 
Unterschiede, die uns bereichern

Od czerwca do listopada 2016 uczniowie Gimnazjum im. Janusza 
Korczaka w Chojnie poznawali żyjących w okolicy imigrantów, 
spotykali się z nimi w szkole, w małych grupach odwiedzali ich 
w miejscach zamieszkania i pracy, prowadzili z nimi wywiady, do-
kumentowali ich pogmatwane często losy za pomocą zdjęć i krót-
kich fi lmów. Dlaczego ci ludzie zdecydowali się u nas zamieszkać? 
Czy łatwo im było zacząć tutaj nowe życie? Czy mieli problemy 
z zaaklimatyzowaniem się u nas? Czego my możemy się od nich 
nauczyć?  Uczestnicy projektu próbowali znaleźć odpowiedź na te 
i inne pytania.  

Zwischen Juni und November 2016 lernten die Schüler des Janusz 
Korczak Gymnasiums die in ihrer Umgebung lebenden Einwande-
rer kennen. Sie trafen sich mit ihnen in der Schule, besuchten sie in 
ihren Wohnorten und an ihren Arbeitsstellen, interviewten sie und 
dokumentierten ihre Schicksale mit Fotos und kurzen Filmen. Wa-
rum haben sich diese Menschen entschieden bei uns zu wohnen? 
War es für sie einfach, hier ein neues Leben zu beginnen? Hatten sie 
Probleme sich  bei uns einzuleben? Was können wir von ihnen ler-
nen? Die Teilnehmer des Projektes haben versucht diese und ande-
re Fragen zu beantworten.

Kierownik projektu | Projektleitung: Magda Ziętkiewicz  

Herzlicher Dank an | Serdeczne podziękowania: Claire Mahfouf-
Gmiter, Sandie Gibouin, John Koziol, Ludmiła Budzyńska-Świerszcz, 
Sharif Rammo, Dilo Rammo za otwartość i gościnność; 
Monika Pierzgalska, Beata Junosz i dyrekcja Gimnazjum im J. Kor-
czaka w Chojnie za pomoc w realizacji projektu; Krzysztof Koroński 
i Maciej Ostrowski za fachowe prowadzenie warsztatów; Miejska 
Biblioteka Publiczna w Chojnie za pomoc w organizacji wystawy. 

Uczestnicy | Teilnehmer: uczniowie | Schüler 
des Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie 

Różnice, które nas wzbogacają 
Unterschiede, die uns bereichern



Migracja Ptaków 
Migration der Vögel

Migracja jest zjawiskiem, które występuje w całej przyrodzie i nie 
ogranicza się bynajmniej do człowieka. Coroczna wędrówka ptaków 
na południe lub na północ to tylko najbardziej znany przykład (choć 
ograniczony jedynie do określonych pór roku) przykład migracji 
w naturze. W naszym projekcie „Migracja ptaków” zbadaliśmy te 
ruchy wędrowne z i na tereny Nowej Ameriki na podstawie kilku 
pytań. Okazało się, że uczęszczane przez ptaki ścieżki na północ 
niejednokrotnie przecinają się z tymi obieranymi przez uchodźców 
z południowej półkuli. Choćby z tego względu włączyliśmy do na-
szego projektu również dzieci uchodźców. Chcieliśmy w ten sposób 
przyczynić się choć w małym stopniu do tego, aby mogły się one 
poczuć u nas jak w domu.

Migration ist ein nicht auf Menschen beschränktes Phänomen in der 
gesamten Natur. Der jährliche stattfi ndende Vogelzug in den Süden 
oder Norden ist das bekannteste  (wenn auch nur ein saisonal be-
grenztes) Beispiel einer natürlichen Migration. Wir haben in unse-
rem Projekt „Migration der Vögel“ diese Wanderungsbewegungen 
aus und in das Nowa America-Gebiet anhand einiger Fragen un-
tersucht. Es stellte sich heraus, dass die Routen der Vögel sich mit 
denen der Flüchtlinge aus der südlichen Halbkugel in den Norden 
teilweise überschneiden. Auch deshalb hatten wir in unser Projekt  
Flüchtlingskinder einbezogen. Wir wollten einen damit kleinen Bei-
trag leisten, dass diese sich bei uns heimisch fühlen können.

Jugendclub im Mikado, Frankfurt (Oder) | Klub Młodzieżowy 
w Mikado, Frankfurt nad Odrą 

Kierownik projektu | Projektleitung: Th omas Spicker

Uczestnicy | Teilnehmer: Kinder | Dzieci: 
Fabian Binsker, Vikatoria Binsker, Moritz Biskupski, Aileen Gerasch, 
Sarah Männel, Paula Matthies, Anne Merker

Betreuer, PraktikantInnen | Opiekunowie, praktykanci:
Francisco Araujo, Anita Badyna, Heike Karg, Patrick Niedzwiedzki

Migracja Ptaków 
Migration der Vögel 



W naszych ogrodach od dawien dawna uprawiamy rośliny, które 
przybyły do nas z dalekich stron. Wiele z nich pochodzi z krajów Bli-
skiego Wschodu. Egzotyczne kwiaty, krzewy i drzewa upiększyły 
miasta i wsie Europy, wzbogaciły nasze życie i wrosły w otoczenie na 
tyle, że dzisiaj odbieramy je jak swojski element krajobrazu kulturo-
wego, zapominając zwykle o ich pochodzeniu. Biorący udział w pro-
jekcie uczniowie odkrywali kwietnych przybyszów z Turcji rosnących 
w ogrodach przydomowych i  w parkach miejskich, poznawali tajniki 
ich uprawy, sposoby użytkowania oraz historię przybycia. Młodzi ba-
dacze zaprezentują wyniki swojej pracy na przygotowanej przez nich 
wystawie połączonej z prezentacją. 

In unseren Gärten bauen wir seit Urzeiten Pfl anzen an, die von weit 
her zu uns gereist sind. Viele stammen aus den Ländern des Nahen 
Ostens. Exotische Blumen, Büsche und Bäume verschönern seit hun-
derten von Jahren die Städte und Dörfer Europas, bereichern unser 
Leben und haben sich sosehr in unsere Umgebung eingefügt, dass 
wir sie heute als Teil unserer Kulturlandschaft wahrnehmen und ihre 
Herkunft vergessen. Die am Projekt teilnehmenden Schüler entdeck-
ten blühende Ankömmlinge aus der Türkei, die in unseren Hausgär-
ten und städtischen Grünanlagen blühen, lernten die Geheimnisse 
ihres Anbaus und ihrer Anwendung kennen und beschäftigten sich 
mit der Geschichte ihrer Reise zu uns. Die jungen Forscher präsen-
tieren die Ergebnisse ihrer Arbeit im Rahmen einer von ihnen selbst 
entwickelten Ausstellung.

Prowadzący projekt | Projektleitung: Tomasz Aniśko 
(Aniśko Architektura Krajobrazu)

Eksperci | Experten: Anna Aniśko (Aniśko Architektura Krajobrazu), 
Alicja Korbus (Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim), 
Krzysztof Malik (Ośno Studio)  

Serdecznie podziękowania | Herzlicher Dank an: Zespół Szkół 
Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim 
oraz Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim. 

Uczestnicy | Teilnehmer: Amelia Baranowska, 
Julia Brzostek, Zuzanna Fudalin, Kacper Kołosowski, 
Sandra Krych, Aneta Lenard, Agata Matła, Nikola Musiałowska, 
Weronika Paszkowska, Małgorzata Pawlak, Julia Płaskota, 
Zuzanna Stasik, Urszula Szcześniak 

Czytanie krajobrazu: Kwietni przybysze 
Landschaft lesen: Blühende Ankömmlinge

Kwietni przybysze 
Blühende 

Ankömmlinge 



Nowi Uchodźcy 
Neue Flüchtlinge

W 2015 roku pojawiło się w Niemczech wielu uchodźców. Część 
z nich trafi ła także do Müllrose, miasteczka leżącego niedaleko 
Frankfurtu nad Odrą. Uczniowie miejscowej szkoły starali się do-
wiedzieć, skąd pochodzą ci nowi uchodźcy, dlaczego znaleźli się 
w Niemczech i jak wygląda ich sytuacja w tym kraju. Jednocześnie 
szukali śladów migracji i wielokulturowości w historii swoich ro-
dzin i w codziennym życiu Müllrose. To, czego się dowiedzieli i co 
pokazują w wystawie, często łatwo przenieść na sytuację innych 
społeczności: pojawienie się „nowego” może być początkowo wy-
zwaniem, ale warto zareagować na nie ze zwykłą ludzką życzliwo-
ścią i zainteresowaniem. 

2015 sind viele Gefl üchtete nach Deutschland gekommen. Eini-
ge wohnen jetzt auch in Müllrose, einer Kleinstadt unweit von 
Frankfurt (Oder) gelegen. Die Schüler der hiesigen Schule haben 
versucht zu lernen, woher die neuen Gefl üchteten kommen, wa-
rum sie in Deutschland sind und wie ihre Situation hier aussieht. 
Gleichzeitig haben sie nach Spuren von Migration und kultureller 
Vielfalt in der Geschichte ihrer Familien und im Alltag von Müll-
rose gesucht. Das, was sie herausgefunden haben und was sie in 
der Ausstellung zeigen, lässt sich auch auf die Situation anderer 
Gemeinschaften übertragen: das Erscheinen von „Neuem“ ist zu 
Beginn manchmal eine Herausforderung, die aber dank Freund-
lichkeit, Neugier und Off enheit zum Nutzen aller werden kann.

Kierownik projektu | Projektleitung: Małgorzata Murao

Serdecznie podziękowania | Herzlicher Dank an:  
Jessica Reschke (Grund- und Oberschule Müllrose), 
Christina Zühlke (Freizeit und Kulturtreff  CUBI, Müllrose)

Uczestnicy | Teilnehmer: Abdulkader Allaf, Alia Marie Heinzel, 
Anna-Th eresa von Klitzing, Emma Wittchen, Lara Kamberg, 
Leonie Krüger, Omar Trki Alawad, Paul Schmidt, Reza Bakhshi 
(Schüler der Grund- und Oberschule Müllrose)

Nowi Uchodźcy 
Neue Flüchtlinge 



Ukraińcy dzisiaj 
Ukrainer heute 

Przybyli do Słubic w ostatnich latach z terenów Ukrainy. Wielu 
z nich ma polskie korzenie, jednak nie one miały decydujące zna-
czenie przy podejmowaniu decyzji o emigracji. Pracują w fi rmach 
budowlanych, sklepach, fast-foodach, na stacjach benzynowych, 
mają własne biznesy, uczą się, studiują, wypoczywają, praktykują 
swoją religię, odwiedzają się, asymilują ze społecznością lokalną. 
Ich liczba w gminie Słubice rośnie od roku 2012 (2012-33, 2016-395). 
Badania prowadzone przez młodzież ze słubickich szkół średnich 
(spotkania, wywiady, wspólne zabawy przy ognisku) pozwoliły 
poszerzyć wiedzę na temat społeczności ukraińskiej na pograniczu 
polsko-niemieckim, choć praca nie była łatwa. Dla młodzieży udział 
w projekcie był połączeniem lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie, 
geografi i, kulturoznawstwa i religioznawstwa.

Sie kamen in den letzten Jahren aus der Ukraine nach Słubice. 
Viele von ihnen haben polnische Wurzeln, aber das war nicht aus-
schlaggebend für ihre Entscheidung, zu emigrieren. Sie arbeiten in 
Baufi rmen, in Geschäften, in Fast-Food-Imbissen, auf Tankstellen, 
oder sie machen ihre eigenen Geschäfte, sie lernen, studieren, er-
holen sich, üben ihre Religion aus, besuchen sich gegenseitig und 
assimilieren sich mit der lokalen Bevölkerung. Ihre Zahl wächst 
seit 2012 in der Gemeinde der Stadt Słubice (2012-33, 2016-395). 
Die Forschungen Jugendlicher verschiedener Słubicer Mittelschu-
len basierten auf Begegnungen, Interviews und gemeinsamen 
Abenden am Lagerfeuer. Sie erlaubten uns, unser Wissen über die 
ukrainische Kultur in der deutsch-polnischen Grenzregion zu ver-
tiefen, auch wenn das nicht immer einfach war. Für die Jugendli-
chen war die Teilnahme am Projekt eine Mischung aus Geschichts-
unterricht, Gesellschaftskunde, Geographie, Kulturwissenschaften 
und Religionswissenschaften.

Kierownik projektu | Projektleitung: Adam Poholski

Współpraca | Mitarbeit: Urszula Olszowska, 
Irina Jaworska, Roma Pruchnicka
 
Uczestnicy | TeilnehmerInnen: Maciej Stranz, Wiktoria Kubiak, 
Jula Szczur, Marta Górka, Elżbieta Stranz-Kołosowska, 

Ukraińcy dzisiaj 
Ukrainer heute 



Migranci kiedyś i dziś 
Migranten gestern und heute 

Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund zeigen die Ergeb-
nisse ihrer Forschungen und kreativer Auseinandersetzung mit Th e-
ma Migration und Migranten/Ausländer in der Geschichte und Ge-
genwart der Stadt Bautzen. Dabei beschäftigten sich die Schüler des 
Schiller-Gymnasiums (Stadtkurs) mit den Vertriebenen und Flücht-
lingen am Ende des zweiten Weltkrieges. Die Film- und Foto-Gruppe 
sprach u.a. mit Bürgern ausländischer Herkunft, die sich für die Stadt 
und die Region verdient gemacht haben.

Młodzież niemiecka i cudzoziemcy z Budziszyna przedstawiają w ar-
tystycznej formie rezultaty wspólnych badań na temat migracji i życia 
osób obcego pochodzenia w Budziszynie. Uczniowie gimnazjum im. 
Schillera zajmowali się np. niemieckimi wygnańcami i uchodźcami 
pod koniec II wojny światowej. Grupa fi lmowo-fotografi czna nawią-
zała kontakt i przeprowadziła wywiady z zasłużonymi obywatelami 
miasta obcego pochodzenia, którzy przyczynili się do jego rozwoju 
lub dla dobra jego mieszkańców.

Kierownik projektu | Projektleitung: Anna Piętak-Malinowska 
(Ausländerbeauftragte im Landkreis Bautzen) 

Herzlicher Dank an / Serdeczne podziękowania: Martin Brützke 
(Sorbisches Museum), Natalia Deis (Leuchtturm Majak e.V.), Stefan 
Kutsche (SAEK), Silke Kosbab (Stadtarchiv), Anett Riecke (Stadtbi-
bliothek) Ellen Spengler (Kreativpädagogin), Dr. Jürgen Vollbrecht 
(Museum Bautzen), Olena Vasyuk (DJO), Ulrike Wiezorek (Stadt-
kurs Schiller-Gymnasium Bautzen) sowie allen Sponsoren und 
Unterstützer (KSK, MediMax, Bündnis 90/die Grünen, Connext e.V., 
DSVTh , Münchshof, Shalimar), die zum Gelingen der Projektreihe 
„Migranten in Bautzen“ und der Ausstellung beigetragen haben.

Uczestnicy | Teilnehmer: Schüler Bautzener Schulen, u.a. vom 
Stadtkurs des Schiller-Gymnasiums; junge Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund aus Bautzen und Umgebung 

Migranci 
kiedyś i dziś 

Migranten 
gestern und heute 



Trwająca w latach 1946-1949 wojna domowa w Grecji zmusiła wie-
lu jej mieszkańców do opuszczenia ojczyzny. Część z nich osiedliła 
się w Zgorzelcu.  Tutaj dowiedzieli się, że to miasto już raz przyjęło 
Greków. Młodzież w czasie warsztatów skupiła się na przyczynach 
dwóch fal migracji Greków. Przeprowadzając wywiady z wybrany-
mi rodzinami poznawała nie tylko ich losy  ale przede wszystkim 
zainteresowana była  przenikaniem  kultur. Stawiali pytania: Gre-
cy? Czy już Polacy? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można 
uzyskać w czasie przygotowanej wystawy.

Der von 1946-1949 andauernde Bürgerkrieg in Griechenland 
zwang viele Griechen, ihre Heimat zu verlassen. Viele Griechen 
wurden in Zgorzelec angesiedelt. Hier erfuhren sie, dass diese 
Stadt bereits einmal Griechen aufgenommen hatte. Die jugend-
lichen konzentrierten sich in ihren Forschungen auf die Hinter-
gründe beider Migrationswellen. In Interviews mit ausgewählten 
Familien lernten sie nicht nur ihre Schicksale kennen, sondern 
beschäftigten sich auch mit der Durchmischung der Kulturen. Sie 
stellten die Frage: Griechen? Oder bereits Polen? Antworten auf 
diese Fragen können Sie auf der von den SchülerInnen entwickel-
ten Ausstellung fi nden. 

Miejsce: Prywatna Szkoła Podstawowa „Prymus”

Kierownik projektu | Projektleitung: Jolanta Skwarczewska, 
Ewelina Durasiewicz-Konieczna

Eksperci: Nisko Rusketos (Sekretarz Stowarzyszenia 
Samorządowców pochodzenia greckiego z całej Europy, Prezes 
Stowarzyszenia Greków „Delta” w Polsce | Sekretär des Vereins 
Selbstverwaltung von Menschen mit  griechischer Herkunft in ganz 
Europa, Vorsitzender des Vereins der Griechen in Polen „Delta“)

Podziękowania | Herzlicher Dank an: Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu, Prywatna Szkoła Podstawowa 
„Prymus” w Zgorzelcu

Uczestnicy | TeilnehmerInnen: Roksana Chomiuk, Mateusz 
Chromicz, Nikola Jaworska, Anna Markiewicz, Paulina Markiewicz, 
Natan Ormowski, Michał Pażenczewski,  Ewelina Prokurat, Patrycja 
Seraniuk, Kamila Tananuszko.

Grecy? 
Griechen? 

Grecy? Czy już Polacy? ‒ dyfuzja kulturowa 
Griechen? Oder bereits Polen? ‒ kulturelle Diff usion



Nowa Amerika

Nowa Amerika ist eine Wirklichkeitskonstruktion, durch die es ge-
lungen ist, einen neuen Raum beiderseits von Oder und Neiße zu ge-
winnen.  Friedrich der Große hat dazu beigetragen, dass Polen in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von der Landkarte verschwand, 
was klar zu verurteilen ist. Aber er hat auch neue Landstriche ohne  
kriegerische Handlungen gewonnen, wie z.B. das Oderbruch. We-
nige wissen aber, dass er auch im Mündungsgebiet der Warthe 
Sümpfe trocken legen ließ, Deiche errichtete und so das Warthe-
bruch entstand. Er siedelte hier Landwirte an, schenkte ihnen Haus, 
Hof und Land. Über mehrere Generationen waren die Landwirte von 
der Steuer befreit und damit sie sich auch wie richtige Pioniere fühl-
ten, erhielt der Landstrich den Namen Neu-Amerika. Es entstanden 
neue Dörfer mit verheißungsvollen Namen, wie Pensylvanien, New 
Hampshire, Neu Yorck, Florida, Maryland, aber auch Jamaika und 
Sumatra. Auf der heutigen Landkarte sind einige Dörfer wieder ver-
schwunden, aus Jamaika wurde Jamno. Nur Malta ist geblieben. 

Diese ungewöhnliche Geschichte hat uns dazu inspiriert, unse-
ren neuen Raum, der den durch die ehemalige deutsch-polnische 
Staatsgrenze getrennten Grenzraum verbindet, Nowa Amerika zu 
nennen, das Land der Pioniere und Freiheitshungrigen, die einen 
neuen Raum bürgergesellschaftlich gemeinsam gestalten wollen 
und erkannt haben, dass dies unser Gelobtes Land ist.

Nowa Amerika to konstrukcja rzeczywistości, dzięki której udało 
się stworzyć nową przestrzeń po obu stronach Odry i Nysy. Fryde-
ryk Wielki przyczynił się z jednej strony do tego, że w drugiej poło-
wie XVIII wieku Polska zniknęła z mapy Europy, co oceniamy jed-
noznacznie negatywnie. Z drugiej strony pozyskał nowe tereny bez 
prowadzenia wojen, np. przełom Odry. Niewielu wie, że Fryderyk 
Wielki polecił osuszenie bagien w dolnym biegu Warty, dzięki cze-
mu powstał teren nazywany przełomem Warty. Osiedlił na tym tere-
nie rolników, podarował im domy, gospodarstwa i ziemię uprawną. 

Osadnicy zostali na wiele pokoleń zwolnieni od płacenia podatków, 
a żeby dać im poczucie bycia pionierami, teren ten nazwał Nową 
Ameryką. Powstały nowe wsie z wymownymi nazwami: Pesylwa-
nia, New Hampshire, Neu Yorck, Florida, Maryland, ale także Jamajka 
czy Sumatra. Na współczesnej mapie tego terenu nie znajdziemy już 
wielu z tych wsi. Jamajkę przemianowano na Jamno. Oryginalną pi-
sownię zachowała tylko wieś Malta. 

Ta niezwykła historia zainspirowała nas do tego, by naszą nową 
przestrzeń, którą stanowi pogranicze podzielone niegdyś przez byłą 
granicę państw, nazwać Nowa Amerika – kraj pionierów, ludzi ko-
chających wolność, pragnących wspólnie kreować nową przestrzeń 
na zasadach społeczeństwa obywatelskiego i uznających, że prze-
strzeń ta to nasza ziemia obiecana.



Die Nowa Amerika Uniwersytät ist ein praxisorientiertes Labor und 
dient der Entwicklung Nowa Amerikas in Bildung, Forschung, Wis-
senschaft und Kunst auf der Grundlage einer bürgergesellschaftli-
chen Struktur. Die Nowa Amerika Universität ist eine Wanderuni-
versität. Ihr Programm wird an verschiedenen Stellen von Nowa 
Amerika durchgeführt.

Nowa Amerika Uniwersytät jest laboratorium poszukującym prak-
tycznych rozwiązań służy rozwojowi Nowej Ameriki w zakresie 
edukacji, nauki, badań naukowych i sztuki w oparciu o struktury 
społeczeństwa obywatelskiego. Uniwersytet Nowej Ameriki ma 
charakter wędrowny, a jego program realizowany jest w różnych 
miejscach Nowej Ameriki.

UNIWERSYTÄT

Nowa Amerika Uniwersytät
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