


NOMADISCHER GARTEN 
‒ DIE FLIEGENDE NOWA AMERIKA UNIWERSYTÄT 

Ein Projekt zur Untersuchung und Beförderung von gemeinsamer 
Bürgergesellschaft in der deutsch-polnischen Grenzregion

OGRÓD NOMADYCZNY JAKO „LATAJĄCY” 
NOWA AMERIKA UNIWERSYTÄT 

Projekt badania i wspierania wspólnego społeczeństwa 
obywatelskiego na terenie pogranicza polsko-niemieckiego

Das Projekt „nomadischer Garten” macht 
es sich zum Ziel, einerseits die kulturellen 
Bedürfnisse und Wünsche der Einwohner von 
Nowa Amerika (deutsch-polnische Grenzre-
gion) zu erforschen, und andererseits neue 
Nowo-Amerikaner zu rekrutieren, die sich 
den gesellschaftlichen und kulturellen Aktivi-
täten unseres Netzwerkes gerne anschließen 
möchten. Der „nomadische Garten” ist als 
Metapher zu verstehen: unsere deutsch-pol-
nische Grenzregion ist unser Garten, den wir 
gemeinsam pfl egen wollen.

Poprzez serię spotkań z mieszkańcami Nowej 
Ameriki (pogranicza polsko-niemieckiego) 
z jednej strony chcemy poznać i zrozumieć 
ich potrzeby oraz aspiracje kulturalne, z dru-
giej pragniemy rekrutować Nowoamerikanów 
do przyłączenia się do działań społecznych 
i kulturalnych naszej sieci. Ogród Noma-
dyczny jest metaforą pogranicza polsko-nie-
mieckiego rozumianego jako ogród, o który 
wspólnie się troszczymy. 

Wir sind von Anfang Mai bis Ende September 
2017 mit einem nomadischen Zelt durch 
Nowa Amerika gereist und waren jeweils für 
einen Tag in chronologischer Reihenfolge an 
15 Orten:

Od początku maja do końca września 2017 
podróżowaliśmy z namiotem nomadycznym 
przez Nową Amerikę. Byliśmy po kolei na 
jeden dzień w 15 miejscach:

Cigacice, Słońsk, Steinhöfel, Słubfurt 
(Frankfurt-Słubice), Bautzen, Drawsko Po-
morskie, Ośno Lubuskie, Muszkowo, Zielona 
Góra, Torgelow, Bad Freienwalde, Lunow-Stol-
zenhagen, Szczecin, Głogów, Cedynia

Dort haben wir mit einheimischen Bürge-
rInnen über ihren eigenen Ort gesprochen, 
haben über die positiven und negativen 
Seiten der Orte gesprochen und Änderungs-
vorschläge, Ideen und Visionen auf einem 
großen Ortsplan gesammelt. Die Gesprächs-
runden wurden auf Video aufgezeichnet und 
so entstanden bis November 15 Filme mit 
energetischen Porträts der 15 Orte, an denen 
wir waren.

Pochylając się nad ogromną mapą, rozma-
wialiśmy z mieszkańcami tych miejscowości 
o pozytywach i negatywach ich najbliższej 
okolicy. Zbieraliśmy propozycje zmian, po-
mysły i wizje obywateli na przyszłość. Nasze 
dyskusje były rejestrowane. Powstało z nich 
15 fi lmów, energetycznych portretów miesz-
kańców i miejscowości, w których byliśmy.
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Więc ja myślę sobie, że na wielu poziomach 
jest coś do zrobienia. Ci co zostali przesiedleni 
to np. moi rodzice. Oni się spotkali gdzieś tutaj 
i moja mama była z Suwalszczyzny a mój tata 
z Kaszub. Więc czy ja jestem z Suwalszczyzny 
czy ja jestem z Kaszub? Ja jestem Szczecinian-
ką. Więc ja tak patrzę z tej perspektywy. Ale 
o co chodzi? Ja byłam dzieckiem. I czym na-
siąknęłam? Nasiąknęłam, że trzeba robić zapa-
sy, że trzeba się bać, bo Szczecin jest niemiecki, 
bo go zabiorą, bo tutaj Niemcy czyhają. Czy ja-
kiś przeciętny obywatel się zainteresuje czy to 
jest prawda czy nie? Jest opinia obiegowa. Ona 
jest zasiana w głowie i tam sobie rośnie. Więc 
na innym poziomie też jest czasami warto się 
sprzeciwić. Powiedzieć: Nie, jest inaczej. Żeby 
skupić się na tym co jest teraz. Nie na przeszło-
ści. Nie pielęgnować urazów. 

Też mam znajomych, którzy mieszkają, tak 
jak pan mówił, po stronie niemieckiej. Ale jak 
ja do nich jadę to ja spotkałam się z niezwy-
kle dla mnie traktowaniem bardzo życzli-
wym. Jak ja bym była nastawiona do Niemiec 
negatywnie to nie wiem co to by było. A to 
są zwykli życzliwi ludzie, którzy chcą po-
rozmawiać, czymś się podzielić. Myślę, że 
jeszcze na poziomie mentalnym, to z po-
kolenia na pokolenie się przenosi. Niestety. 
Co to jest centrum? Gdzie jest to centrum? 
A nieraz słyszę coś takiego, że ktoś mieszka 
na obrzeżu Szczecina, i mówi tak „Jadę do 
Szczecina“. A mieszka w Szczecinie, np. w Za-
łomiu. A Załom należy do Szczecina. „Jadę 
do Szczecina“. To jest trochę śmieszne. „Jadę 
do centrum“. A gdzie jest centrum? „Brama 
Portowa“. Dla wielu ludzi Brama portowa jest 
centrum. Bo jest węzeł komunikacyjny. To jest 
centrum. Ale to jest umowne centrum.

Es gibt also auf allen Ebenen viel zu tun. 
Meine Eltern wurden umgesiedelt und haben 
sich hier kennen gelernt. Meine Mama kam 
aus Suwałki und mein Papa aus der Kaschu-
bei. Und ich bin Szczecinerin. Soll ich mich 
jetzt mit Suwałki oder der Kaschubei identi-
fi zieren? Aus dieser Perspektive sehe ich die 
Welt. Worum geht es also? Mit was wurde 
ich als Kind „gefüttert“? Ich lernte, Vorräte 
anzulegen, Angst zu haben, denn Szczecin ist 
deutsch, die Deutschen werden es uns weg-
nehmen. Interessiert irgendjemanden, ob das 
stimmt oder nicht? Das ist generelle Mei-
nung, sie wurde im Kopf gesät und da wächst 
sie. Deshalb ist es wichtig, sich dem entgegen 
zu stellen. Zu sagen: Nein, es ist anders. Auf 
das Jetzt zu blicken. Nicht auf die Vergangen-
heit, nicht die Wunden zu pfl egen. 

Ich habe auch Bekannte, die, wie Sie sagen, 
auf der deutschen Seite wohnen. Wenn ich 
zu ihnen fahre, werde ich so unglaublich 
freundlich behandelt. Das sind ganz einfache, 
nette Menschen, die mit mir reden und etwas 
teilen möchten. Leider aber wird das Nega-
tive von Generation zu Generation weiter 
gegeben. Was das Zentrum ist? Wo es liegt? 
Meistens höre ich von Leuten, die in den Vor-
orten von Szczecin wohnen, „Ich fahre nach 
Szczecin“, dabei wohnen sie zum Beispiel in 
Załom. Und Załom gehört zu Szczecin. Das 
ist schon lustig. Und wo ist das Zentrum? 
„Brama Portowa“ (Hafentor). Für viele Leute ist 
die „Brama Portowa“ das Zentrum. Weil sich 
dort ein Verkehrsknotenpunkt befi ndet. Das 
ist aber nur so eine Vereinbarung.

SZCZECIN SZCZECIN
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Das Bahnhofsproblem: wir haben als Stadt 
den Bahnhof erworben und dahinter steht 
ein Projekt, ein Haus für Vereine zu bauen. 
Das ist jetzt erst mal aus dem einfachen 
Grund zurückgestellt worden, dass die 
Stadt zurzeit nicht dazu fähig ist, die Kofi -
nanzierung für die Förderung zu erbringen. 
Vielleicht müssen wir einfach anfangen und 
nicht darauf warten, dass von irgendwoher 
Geld kommt. Wenn wir nämlich damit anfan-
gen dann kommt oft das Geld auch. Das ist 
ein bisschen meine Erfahrung.

Man weiß ja, wie schnell ein Gebäude ver-
fällt, wenn da nichts passiert. Und es sieht 
schlimm aus. Wirklich. Vorgestern bin ich 
nach Berlin gefahren und es ist eine Müll-
halde. Eine richtig schlimme Müllhalde. Es 
ist ein schönes Backsteingebäude, ich weiß 
nicht ob ihr es gesehen habt? Da waren auch 
mal Wohnungen drin. Das muss angegangen 
werden.

Stacja kolejowa. Jako miasto kupiliśmy budy-
nek z zamysłem stworzenia Centrum Organi-
zacji Pozarządowych. Projekt został zawies-
zony, bo miasto nie jest w stanie zapewnić 
współfi nansowania.

Może po prostu musimy zacząć, a nie czekać 
na pieniądze, nie wiadomo skąd. Często 
kiedy zaczynamy coś robić to i pieniądze się 
znajdują. Trochę z mojego doświadczenia. 
Wiadomo, że budynek szybko niszczeje jeśli 
się z nim nic nie robi. Teraz wygląda to bardzo 
źle. Naprawdę. Przedwczoraj przejechałem 
obok i widziałem, że to jest śmietnisko. 
Naprawdę okropne śmietnisko. Piękny ce-
glany budynek, nie wiem czy go widzieliście. 
A tam kiedyś były mieszkania. Ten problem 
trzeba rozwiązać.

TORGELOW TORGELOW
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To środowisko twórców lokalnych, to nieza-
leżnie od tego czy oni się parają plastyką, czy 
się parają fotografi ą artystyczną, czy się parają 
pisaniem, jest bardzo rozproszone. Praktycz-
nie, my się w ogólne nie znamy gdzieś tam 
się mijamy, ktoś tam gdzieś usłyszał o kimś 
ale generalnie jest absolutna dezintegracja 
nie ma czegoś takiego jak związek pisarzy 
polskich, oddział w Drawsku, nie ma czegoś 
takiego jak związek artystów plastyków.
Tak, że gdybym miał te pieniądze, starał-
bym się stworzyć instytucję która by nosiła 
nazwę autorów, twórców Ziemi Drawskiej, 
na przykład i to czego mi teraz tutaj bardzo 
brakuje i ludzie którzy tworzą naprawdę maja 
problemy z tym żeby w jakikolwiek sposób 
zaistnieć. 

To chodziło o to, żeby stało się to miejsce, 
gdzie mogłyby powstać kawiarnie. Czyli 
takie miejsce turystyczne, w centrum miasta, 
w którym można by było. W Drawsku nie ma 
takiego miejsca, w którym przyjeżdżamy, 
zatrzymujemy się, możemy coś zjeść, wypić 
kawę, wypić piwo itd. W tym sensie padały, 
nie ma takiego ścisłego centrum.

Die lokale Künstlerszene, egal, ob im Bereich 
der Bildenden Künste, Kunstfotografi e oder 
Schriftstellerei, ist sehr zersplittert. Wir ken-
nen uns eigentlich gar nicht, gehen anein-
ander vorbei, oder haben schon voneinander 
gehört, aber generell sind wir nicht vernetzt, 
es gibt keinen Schriftstellerverband in 
Drawsko, keinen Verband Bildender Künstler, 
also wenn ich das Geld hätte, würde ich eine 
Einrichtung gründen, die sich für die Kunst-
schaffenden der Region Drawsko einsetzt, 
was mir hier sehr fehlt, und wer Kunst macht, 
hat damit ein Problem, hier irgendwie zu 
existieren.

Es geht darum, dass dort ein Café entstehen 
könnte, also ein touristischer Ort im Stadt-
zentrum. In Drawsko gibt es keinen solchen 
Ort, wo man gerne hingehen, was essen, 
einen Kaffee oder ein Bier trinken kann. Es 
gibt gar kein richtiges Stadtzentrum.

DRAWSKO POMORSKIE DRAWSKO POMORSKIE
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Trochę mieszkańcy Cedyni zostali rozpusz-
czeni tym, że mają całkiem łatwy dochód 
poprzez Osinów. W każdej wiosce tutaj 
naprawdę są ludzie, którzy chcą coś robić. 
Maja pomysły i chcą je realizować i takim 
przykładem jest np. Stary Kostrzynek, gdzie 
mamy piękny punkt widokowy. Długo, długo, 
długo był on nieoznakowany i brakowało 
zorganizowanego parkingu dla samochodów, 
a społeczność lokalna z własnych funduszy, 
własnymi siłami to zorganizowała i dba o to, 
żeby tam można było dojść.

Jeżeli urzędy czyli instytucje powołane do 
kultury, narzucały swoje schematy działa-
nia itd. Ludzie odruchowo reagują na nie 
w Polsce negatywnie, Minęły czasy, że po 
prostu się zlecało pewne rzeczy, ludzie czy-
tali, że ma być, to i było. Ludzie nie chcą już 
tego przyjmować. Ja uważam, że inicjatywę 
oddolną rozwija się naprawdę od dołu. Jeżeli 
są świetlice wiejskie, to te świetlice powinny 
być naprawdę wiejskie. Czyli jest przypuśćmy 
świetlica, to niech gmina nie płaci za prąd, 
niech ludzie sami to opłacą. Niech zarobią 
sobie właśnie piknikiem.

Die Bürger von Cedynia sind verwöhnt, weil 
sie auf dem Basar in Osinów gut verdienen. 
In jedem Dorf hier gibt es Leute, die etwas 
tun wollen. Sie haben Ideen und setzen sie 
um, zum Beispiel der alte Aussichtsturm in 
Stary Kostrzynek. Lange Zeit war er nicht aus-
geschildert und es gab keinen Parkplatz dort, 
aber die Anwohner haben das mit eigenen 
Mitteln fi nanziert und organisiert, und haben 
sich darum gekümmert, dass man den Weg 
fi nden kann.

Wenn die Kulturinstitutionen ihr Handlungs-
schema überstülpen und so weiter. Dann 
reagieren die Leute unwillkürlich negativ in 
Polen. Die Jahre sind vorbei, in denen man 
den Leuten verordnete, wie es sein soll, das 
lehnen sie ab. Eine Initiative von unten soll 
sich auch wirklich von unten entwickeln. 
Wenn es Dorfsäle gibt, dann sollen sie auch 
dem Dorf dienen. Die Gemeinde soll aufhö-
ren, dafür den Strom zu zahlen, das können 
die Leute selber tun, dann fühlen sie auch.

CEDYNIA CEDYNIA
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Was haben wir noch so? Jetzt sind wir eine 
Gemeinschaft mit Lunow-Stolzenhagen. Eine 
Gemeinschaft und ein großes Dorf, doch es 
fehlt eine direkte Verbindung nach Stol-
zenhagen. Man muss erst bis nach Lörsdorf 
fahren. Es gibt keine Straßenverbindung. 
Die ist der zugewuchert. Früher gab es eine 
Fährverbindung nach Berlinchen. Das wäre 
auch mal eine schöne Sache, sowas in der 
Art von einer Fahrradfähre, um uns näher zu 
bringen. Ansonsten trennt uns die Oder von 
Polen. Das ist ja ein wirklich weiter Weg über 
Hohenwutzen bis Barlinek.

Leider geht eben diese Sprache verloren, 
obwohl wir ein Lunower Wörterbuch haben. 
Gut und schön. Das wurde von unserem 
ehemaligen Pfarrer Rudolph Paresius erstellt 
und ist auch wissenschaftlich belegt. Es 
gibt viele Exemplare davon, aber wer die 
Sprache nicht sprechen kann, der kann auch 
diese laut Verbindungen nicht sprechen. 
Wer diese Sprache lehren will, der muss 
Platt sprechen können. „Storch“ heißt zum 
Beispiel „Klappendrae“. Oder „Klautzer“, das 
ist ja das Einfachste, aber diese Sprache ist 
wirklich nicht einfach. Wenn ich jetzt einen 
Text auf platt vor mir habe, muss ich mir den 
wirklich erst mal für mich allein durchlesen, 
um ihn dann laut lesen zu können. Das sind 
ja solche Konstellationen, das kann kein 
Mensch aussprechen.

Co można jeszcze wymienić? Tworzymy teraz 
jedno wspólne sołectwo Lunow-Stolzenha-
gen. Jedno sołectwo i, faktycznie, jedną dużą 
wieś, brakuje jednak bezpośredniego połą-
czenia ze Stolzenhagen. Dojeżdża się tam 
wpierw przez Lörsdorf. Nie mamy bezpośred-
niej drogi, bo ta zdążyła już zarosnąć. Kiedyś 
mieliśmy połączenia promowe do Berlin-
chen. Fajnie byłoby znów mieć coś w rodzaju 
promu rowerowego, ponieważ zbliżyłoby nas 
to do siebie. A tak dzieli nas od Polski właśnie 
Odra, bo przez granicę trzeba zawsze daleko 
jeździć przez Hohenwutzen do Berlinchen/
Barlinka.

Język ten powoli jednak zanika, choć powstał 
swego czasu cały słownik Lunowski. Wszyst-
ko ładnie pięknie, przygotował go pastor 
Rudolph Paresius i jest to pozycja opracowa-
na w naukowy sposób. Został nawet wydany 
w licznym nakładzie, lecz kto nie posługuję 
się tym językiem aktywnie, ten nie będzie 
nawet w stanie wypowiedzieć tych zbitek 
zgłoskowych. Kto pragnie nauczyć się tego 
narzecza, ten musi umieć wypowiadać 
kwestie w dolnoniemieckim. „Bocian” to dla 
przykładu „Klappendrae“. Albo „Klautzer“, to 
kolejne proste słowo w tym niezbyt prostym 
jezyku. Kiedy mam teraz przed sobą tekst 
w dolnoniemieckim, muszę wpierw prze-
lecieć go wzrokiem dla siebie samej, zanim 
będę w stanie go głośno przeczytać. Mamy 
tam takie konstelacje, których nikt nie jest 
w stanie w ogóle wymówić.

LUNOW LUNOW
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Wir haben gerade das Bürgerbudget in 
diesem Jahr zum ersten Mal. Die Stadtverord-
netenversammlung hatte letzten Dezember 
beschlossen. An diesem Bürgerbudget kann 
man sehr gut sehen, dass die Bürger sich Ge-
danken machen über ihre Stadt. Dass sie sich 
sehen und auch die Ortsteile. Meine Hoff-
nung ist, dass dieses Bürgerbudget, das jetzt 
angelaufen ist, auch in den nächsten Jahren 
weit dazu beiträgt, dass die gelebte Demo-
kratie weiter voranschreitet. Letztendlich hat 
die Stadt gezeigt, dass sie Demokratie leben 
kann, indem sie zwei Bürgerentscheid in 
relativ kurzer Zeit durchgeführt hat.

Wir haben hier viele verschiedene Themen. 
Sei es, dass es Menschen gibt, die mit der 
Entscheidung über den Abriss der Brücke 
nicht zufrieden sind und eine Bürgerinitiative 
gegründet haben, dass die Brücke beibehal-
ten wird. Dann gab‘s den Bürgerentscheid. 
Der Antrag ist gescheitert. Es fehlten 1,2 %, 
ich weiß es nicht genau. Die Mehrheit der 
Abstimmenden waren zwar für den Erhalt, 
aber das Quorum hat nicht gestimmt. Sie 
fühlten sich also moralisch als Gewinner, aber 
rechtlich waren sie nun mal die Verlierer.

Pracowaliśmy w tym roku po raz pierwszy 
nad budżetem obywatelskim. Rada Miasta 
uchwaliła go w grudniu. W tym  budżecie 
widać jak na dłoni, że obywatele troszczą się 
o swoje miasto. Że myślą o śródmieściu, ale 
również i o innych dzielnicach. Mam nadzie-
ję, że tegoroczny budżet obywatelski, który 
dopiero zaczął obowiązywać, również w na-
stępnych latach przyczyni się do dalszego 
rozwoju lokalnej demokracji. Miasto pokazało 
w końcu już wcześniej, że demokracją bezpo-
średnią funkcjonuje prawidłowo, ponieważ 
we względnie krótkim odstępie czasu zorga-
nizowano aż dwa referenda lokalne. 

Mamy tu różne tematy. Choćby osoby wyra-
żające od samego początku swoje głębokie 
niezadowolone z decyzji o likwidacji mostu, 
które założyły wspólną inicjatywę obywatel-
ską w celu utrzymania mostu. Nastał wtedy 
czas referendum. Wniosek tej grupy przepadł. 
Zabrakło im w zasadzie tylko 1,2 % poparcia 
choć nawet nie wiem teraz dokładnie z pa-
mięci. Ironia polega na tym, że zdobyli więk-
szość głosów za utrzymaniem mostu, ale te 
1,2 % brakowało do osiągnięcia wymaganego 
kworum. Grupa poczuła się więc moralnym 
zwycięzcą, choć w perspektywie prawnej 
jednak przegrali.

BAD FREIENWALDE BAD FREIENWALDE
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Młodzież jeździ do kina do Kostrzyna albo 
do Gorzowa, Kiedyś kino było, się spaliło albo 
ktoś je podpalił. Kina nie ma, chcielibyśmy 
mieć kino. Tu w tym pierwszym budyn-
ku kiedyś był GOK. Niszczeje. Warto by go 
wyremontować, bo straszy zawaleniem. Jest 
ogrodzony właśnie, żeby to się nie zawaliło, 
to był piękny budynek.

Bo z drugiej strony od mieszkańców Słońska 
słyszymy takie głosy, że jest brudno, tu się 
śmieci, tu się wyrzuca gruz do rzeki i stare 
okna, tutaj młodzież siedzi po krzakach i pije 
piwo, albo rozbija płyty na cmentarzach albo 
podpala jakieś budynki.

Do mnie też przychodzą, żebym salę jedną 
czy drugą udostępnił na dyskoteki. No prze-
cież ja wiem co będzie. Kiedyś u nas próbo-
wano. Pani wzięła restaurację „Słowiańską“ 
w dzierżawę i też młodzieży organizowała 
dyskoteki. Jedną zrobiła, to cała toaleta była 
zdewastowana, łącznie z wyrwaniem muszli. 
Powiedziała: pierwszy i ostatni raz.

Die Jugend fährt ins Kino nach Kostrzyn oder 
Gorzów, wir hatten mal ein Kino, doch es ist 
(bzw. jemand hat es)  niedergebrannt. Wir 
haben kein Kino und wir hätten gerne eins. In 
diesem ersten Gebäude befand sich einst das 
Gemeindekulturzentrum. Langsam verfällt es. 
Eine Renovierung wäre lohnenswert, weil es 
einsturzgefährdet ist. Deswegen ist es auch 
umzäunt, damit es nicht auseinanderfällt, es 
war ein schönes Gebäude.

Wir hören von den Bewohnern von Słońsk, 
dass es hier schmutzig ist, dass überall Müll 
rumliegt, Bauschutt und alte Fenster in 
den Fluss gekippt werden, die Jugend sich 
im Gebüsch versteckt und Bier trinkt oder 
Grabplatten beschädigt oder irgendwelche 
Gebäude anzündet.

Auch zu mir kommen sie und fragen, ob ich 
den einen oder anderen Saal für eine Disco 
freigebe. Ich weiß doch, was dann passiert. 
Einmal hat man‘s bei uns versucht. Eine Frau 
nahm das „Słowiańska“-Restaurant in Pacht 
und Jugendliche organisierten dort eine 
Diskothek. Nach einer Nacht war die gesamte 
Toilette versaut, einschließlich rausgerissener 
Kloschüsseln. Sie sagte mir, dass das das erste 
und letzte Mal war!

SŁOŃSK SŁOŃSK
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Patrząc na zabudowania, myślę, że tutaj 
przed wojną była bogata wioska, bo te domy 
naprawdę są okazałe. Chyba tutaj dobrze 
się żyło ludziom przed wojną. I rzeczywiście 
Muszkowo to mała Ameryka. Spójrzcie na 
te domy, one są odnowione, wiele z nich. 
Przybywają tutaj ludzie. Czyli jest to wieś 
przyjazna dla ludzi. Myślę, ze przy większej 
jeszcze współpracy, ludzie powinni się jesz-
cze bardziej integrować.

Tak, że naprawdę tutaj to by nam się przydał 
ten plac zabaw. Zbieramy pieniążki na ten 
plac, ale wiadomo wszystko wokół pieniądza 
się kręci. Ale myślę że w końcu jakoś damy 
radę. Że te dzieci będą przychodziły, spotyka-
ły się tutaj. Mamy tez dzieci takie uzdolnione, 
że śpiewają. Teraz będziemy mieli swoją im-
prezę w lipcu. To już wiem, że będzie bardzo 
fajny skecz. Podoba mi się. Chyba nawet 
wszyscy to znają. Córka prowadzi bibliotekę 
Dyskusyjny Klub Książki Pijemy sobie kawkę, 
rozmawiamy na temat książki. Wymieniamy 
się różnie. I tak jakoś ten dzień leci.

Vor dem Krieg war das hier ein reiches Dorf, 
wenn ich so auf die Gebäude schaue, die 
Häuser sind eine Pracht. Den Menschen 
schien es hier gut zu gehen vor dem Krieg. 
Und Muszkowo ist wirklich Klein Amerika. 
Schaut Euch die Häuser an, die meisten sind 
renoviert. Es ziehen Leute hierher, das Dorf 
ist also freundlich zu den Leuten. Ich denke, 
wenn wir noch mehr zusammen arbeiten, 
dann wird der Zusammenhalt noch stärker.

Ja, einen ordentlichen Spielplatz bräuchten 
wir schon. Wir sammeln Geld, es dreht sich 
ja immer alles ums Geld. Aber wir schaffen 
das schon, die Kinder werden kommen und 
sich hier treffen. Wir haben ganz talentierte 
Kinder hier, die singen. Jetzt im Juli haben 
wir hier unser Dorffest. Ich weiß schon, dass 
es hier einen tollen Auftritt geben wird. Das 
freut mich, ich glaube, alle wissen es. Meine 
Tochter leitet die Bibliothek. Es gibt den 
Bücher-Diskussions-Klub. Wir trinken Kaffee 
und unterhalten uns über Bücher, tauschen 
uns aus. Und so geht der Tag vorbei.

MUSZKOWO MUSZKOWO
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Das ist aber auch eine sehr ambivalente 
Geschichte, weil die Leute, die dann immer 
hier leben, die werden ja dann irgendwie in 
ihrer Bequemlichkeit auch ein wenig gestört. 
Wenn dann plötzlich auffällt, oh mein Gott, 
die Kirche muss gerettet werden, weil es eine 
der ältesten Feldsteinkirchen in Brandenburg 
ist, die von den Tempelrittern erbaut worden, 
da muss man was tun. Und wir haben was 
getan. Die Kirche ist nun gerettet. Es hat sie-
ben Jahre gedauert und für viele harte Zeiten 
gekostet. Man musste sich den Widrigkeiten 
der Gesellschaft stellen und ihnen standhal-
ten. Das bürgerschaftliche Engagement muss 
auch hart erarbeitet werden. Diejenigen, die 
etwas aufgreifen, was nicht in Ordnung ist, 
die werden ja eigentlich immer angegriffen.

To też jest z resztą bardzo ambiwalentna 
historia, ponieważ ludzie, którzy żyją tu od 
zawsze, zostają nagle w pewien sposób 
wyrwani ze swojej osobistej strefy komfortu. 
Gdy nagle dostrzeżemy, że o mój Boże, trzeba 
ratować kościół przed zawaleniem, bo należy 
do najstarszych kamiennych kościółków polo-
wych w Brandenburgii zbudowanych przez 
Templariuszy, musimy coś zrobić! Coś więc 
zrobiliśmy. Obecnie kościół jest bezpieczny. 
Trwało to jednak siedem lat i wielu z nas 
kosztowało sporo wyrzeczeń. Należało stawić 
czoła przeciwieństwom ze strony społeczeń-
stwa i wytrzymać ten opór. Obywatelskie 
zaangażowanie to kwestia ciężkiej pracy. Ci, 
którzy podejmują się poprawy czegoś, co nie 
działa prawidłowo, atakowani są w zasadzie 
za każdym razem.

STEINHÖFEL STEINHÖFEL
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Więc jakby rozszerzyć to pojęcie kultury, 
jakby nie tylko na coś co nam automatycz-
nie się nasuwa, skojarzenia jakie nam się 
automatycznie nasuwają takie jak muzyka 
i teatr i kino i rzeczy, które przyjmują formę 
imprez, ale kultura to jest tez ta kultura na 
co dzień: co my jemy, jak się ubieramy, jak 
rozmawiamy, jak urządzamy nasze mieszka-
nia, jak budujemy nasze domy, co się dzieje 
w naszych ogrodach? To wszystko, co robimy 
każdego dnia jako wspólnota tworzy naszą 
lokalną kulturę. Czy ona jest unikalna czy nie, 
to jest właśnie to pytanie. Na ile my tworzymy 
coś oryginalnego? Coś co odzwierciedla nasze 
korzenie? Na ile tylko powielamy wzorce, 
które zaobserwowaliśmy gdzie indziej? To jest 
takie ważne pytanie. I na ile nam zależy na 
tym, żeby kontynuować tę tradycyjną naszą 
lokalną kulturę? Ktoś dzisiaj wspomniał, że po 
wojnie wśród mieszkańców Ośna 80 % przy-
jechało z Kresów, byli repatriantami z Kresów. 
W większości z jednego powiatu, w większo-
ści z jednej miejscowości Holszany. Dzisiaj 
już tak nie moglibyśmy powiedzieć, bo ten 
skład Ośna się bardzo zmienił od tego czasu, 
ale pojawiają się pytania. Na ile ta kultura 
kresowa w Ośnie do dzisiaj przetrwała? I co 
z niej pozostało? Czy są jakieś przepisy, które 
w naszych rodzinach się kultywuje? Czy są ja-
kieś zwyczaje? Czy może są słowa czy książki, 
które się czyta? Co z tej kultury kresowej nam 
jeszcze pozostało po naszych dziadach? To 
jest jeden element tworzący naszą dzisiejszą 
ośniańską kulturę. 

Würde man also den Begriff der Kultur erwei-
tern auf mehr als nur das, womit wir dieses 
Wort verbinden und woran wir automatisch 
denken, wie Musik und Theater und Kino und 
Verschiedenes in Form von Veranstaltungen, 
sondern täglich gelebte Kultur: was wir essen 
und anziehen, wie wir reden, unsere Woh-
nungen einrichten und unsere Häuser bauen, 
was in unseren Gärten geschieht? Das alles, 
was wir jeden Tag gemeinsam machen, bil-
det unsere lokale Kultur. Ob sie nun einzigar-
tig ist oder nicht, das ist genau die Frage. In-
wiefern schaffen wir etwas Originelles? Etwas, 
dass unsere Wurzeln widerspiegelt? Oder 
inwiefern vervielfältigen wir nur Muster, die 
wir anderswo gesehen haben? Das ist eine 
wichtige Frage. Wieviel liegt uns daran, unse-
re eigene traditionelle lokale Kultur fortzuset-
zen? Jemand hatte kurz erwähnt, dass 80 % 
der Neueinwohner von Ośno nach dem Krieg 
als Umsiedler aus den ehemaligen Ostgebie-
ten gekommen seien. Die meisten aus einem 
Landkreis, aus der Ortschaft Holszany. Heute 
könnten wir das nicht mehr so sagen, weil 
sich die Zusammensetzung von Ośno seither 
stark geändert hat, aber Fragen kommen auf. 
Wie viel von dieser Ostkultur hat in Ośno bis 
heute überdauert? Was bleibt von ihr übrig? 
Gibt es noch Rezepte, die man in unseren 
Familien kultiviert? Sind noch Bräuche da? 
Gibt es vielleicht Wörter oder liest man noch 
Bücher? Wie viel von der östlichen Kultur 
unserer Großeltern ist erhalten geblieben? 
Dies ist eines der Elemente, die die Kultur des 
heutigen Ośno zugrunde liegen.

OŚNO LUBUSKIE OŚNO LUBUSKIE
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Chodzi o to, że tutaj mamy bardzo ciekawą 
sytuację. Z mapą pracujemy zwykle 
w miejscowościach bardzo jednorodnych. 
Słubfurt natomiast nie jest jednorod-
ny. Składa się z dwóch miast, które leżą 
w dwóch państwach. I niestety rozmawiając 
z mieszkańcami Słubfurtu, można to ciągle 
odczuć. Mimo to, że my chcemy, aby Słubfurt 
był jednym miastem, to jednak po rozmo-
wach z osobami, które przyjeżdżają tutaj, 
które tu mieszkają widzimy, że są to jednak 
dwa miasta. 

To są moje osobiste doświadczenia i to 
właśnie dzieje się na Placu Mostowym. Za-
uważyłem, że integracja na siłę nie przynosi 
efektów, ale wszystko to, co dzieje się w tej 
przestrzeni, gdzie ludzie chcą cokolwiek robić 
prowadzi do integracji, która jest niejako efek-
tem ubocznym tych działań. Jeżeli Majeed 
przychodzi z grupą Afgańczyków grać w piłkę 
3 razy w tygodniu, i dołącza do nich Ahmed, 
a potem dochodzi jeszcze Sherif. Grupa 
ze Słubic, która tańczy i gimnastykuje się, 
a przyłącz się do nich Charlotte. To wszystko 
wymaga czasu, ale dzieje się. Albo Heidi ‒ 
która akurat wyszła ‒ została przyjaciółką 
Charlotte. To są pojedyncze rzeczy, ale ważne 
jest stworzenie przestrzeni do możliwości ich 
wystąpienia. Ale jest też jedna sprawa, która 
bardzo mnie martwi.

Wir haben es hier mit einer sehr interessan-
ten Situation zu tun. Normalerweise arbeiten 
wir mit der Karte an ziemlich homogenen 
Orten. Aber Słubfurt ist nicht homogen, son-
dern setzt sich aus zwei Städten zusammen, 
die in zwei Staaten liegen. Leider spüren wir 
das ständig bei unseren Gesprächern mit den 
Bürgern von Słubfurt. Obwohl wir möchten, 
dass Słubfurt eine Stadt ist, sehen wir an den 
Gesprächen mit den Leuten, dass es dennoch 
zwei Städte sind.

Das sind meine persönlichen Erfahrungen 
und da fühle ich mich angesprochen, was 
den Brückenplatz betrifft. Ich habe bemerkt, 
dass Integration als ein Kraftakt gar nicht 
funktioniert, sondern dass dieses, was hier 
passiert, also diesen Raum zu haben, in dem 
Leute etwas machen können, führt quasi als 
Nebenprodukt zu einer Integration. Wenn 
also Majeed dreimal die Woche hier mit 
einer Gruppe von Afghanen Fußball spielt 
und dann kommt Ahmed dazu und spielt 
mit, und dann kommt Shareef dazu und 
spielt mit. Und andere Leute aus Słubice, 
wenn sie tanzen und Gymnastik machen und 
Charlotte mitmacht, dann passiert so etwas, 
dass man sich kennenlernt über die Zeit. 
Oder Heidi, wie sie mit Charlotte ganz dicke 
Freundinnen geworden sind. Das sind ganz 
einzelne Dinge, aber es geht darum diesen 
Raum zu erzeugen, indem es passieren kann 
und darf.

SŁUBFURT SŁUBFURT
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Żeby cała wieś wypełniła się kwiatami. To jest 
rzecz, która nie wymaga ani wielkich inwe-
stycji, ani funduszy europejskich, to jest rzecz 
którą każdy może zrobić w zakresie własnego 
obejścia. 

A ja to tak widziałam, że jest osoba, która 
najpierw spisuje tak jak tutaj pełen potencjał, 
ale począwszy imiona, nazwiska, telefony, 
adresy, czyli czym możecie, co możecie mieć. 
Ktoś może ma kucyka, ktoś ma galerię, ktoś 
inny może ma ofertę tego typu może na 
sianie kogoś przenocować, ktoś inny może 
częstować miodem a ktoś inny ma właśnie 
piękny ogród, po którym może oprowadzić 
i tak naprawdę nigdy nie była stworzona 
pełna oferta, taka profesjonalna, tego typu 
żeby ktoś nieznający tej miejscowości mógł ja 
odkryć, dość szybko  był zachęcony.

Tu jest świetny styk w porcie. Dlaczego port 
tak kwitnie? Dlatego, że nastąpił świetny 
styk prywatnej działalności z działalnością 
publiczną I to zawsze spotykało się, jak wiesz 
Roman, z różną krytyką że ktoś na tym zara-
bia Ja zawsze twierdzę, że to jest rewelacyjny 
punkt. Bo ci, którzy na tym czerpią korzyść 
fi nansową, zawsze będą bardzo zaintereso-
wani aby podtrzymywać ten punkt, i dlatego 
port tak żyje. Tak?

Das ganze Dorf könnte sich mit Blumen fül-
len. Dazu braucht man weder große Investi-
tionen, noch europäische Fördermittel, das 
kann jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten 
selber machen. 

Wir brauchen erstmal jemanden, der auf-
listet, was wir im Dorf  so alles haben an 
Potential, Vornamen, Namen, Adressen, Tele-
fon, also was ihr anbieten könnt, jemand hat 
ein Pony, jemand eine Galerie, jemand kann 
ein Nachtlager anbieten, jemand anderes 
bietet Honig an, und jemand anderes führt 
die Leute durch seinen schönen Garten. So 
etwas gibt es bisher nicht, eine professionelle 
Aufl istung unserer Angebote, damit Leute, 
die unser Dorf nicht kennen, es schnell und 
einfach entdecken können.

Schauen wir doch mal auf den Hafen, warum 
blüht der so auf? Weil hier private und öf-
fentliche Aktivitäten zusammen gekommen 
sind. Und wie du weißt, Roman, gab es Kritik, 
dass jemand daran verdient. Aber das ist der 
hervorragende Punkt. Denn diejenigen, die 
einen fi nanziellen Vorteil haben, sind daran 
interessiert, den Ort zu erhalten und deshalb 
entwickelt sich der Hafen. Stimmts?

CIGACICE CIGACICE
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To jest tak, że takim problemem to jest wła-
śnie napędzenie społeczności. Bo się okazuje, 
że tam dzisiaj na tym blokowisku odbył się: 
piknik, konsultacje, warsztaty, powstał plac. 
Proszę państwa. Były ostatnio warsztaty 
plastyczne, powstał budżet obywatelski. Za 
chwilę powstaną 4 piękne murale. Następnie 
pracujemy teraz, ogród zmysłów, przy domu 
kombatanta, współpraca. W ciągu dwóch lat 
to osiedle staje się po prostu ożywione. i my 
np. chcemy sadzić bratki. Mieliśmy ostatnio 
taką akcję sadzenia kwiatów z fundacją Liada 
i my robimy taki sygnał do mieszkańców. 
Mamy 100 osób, które sadzą bratki. Dzieci 
i dorosłych. I tych ludzi już dzisiaj nikt nie 
musi zachęcać. My mu mówimy, że mamy 
warsztaty z koszykarzami i ci ludzie są. I to 
jest właśnie to. Tylko trzeba było ich wy-
ciągnąć. Albo ich zachęcić. Trzeba było im 
pokazać, że oni są ważni. Że więcej znaczą, że 
ktoś ich słucha. Trzeba było też zachęcić wła-
dze, żeby przychodzili, żeby pokazywali, żeby 
rozmawiali z nimi. Że ich potrzeby. Oni maja 
teraz np. taką potrzebę, że by z tyłu zagospo-
darować las. I nagle się okazało, że ktoś ich 
słucha. Już jest pomysł, coś myślą. I to jest tez 
takie ważne. Ale tam tak naprawdę to zrobiły 
to dwie dziewczyny. Dwie dziewczyny, które 
mieszkają na tym osiedlu.

Es geht darum, dass das Problem im An-
schieben von Gemeinschaft liegt. Auf einmal 
fi nden hier zwischen den Wohnblocks statt: 
ein Picknick, Konsultationen, Workshops, und 
ein Platz ist entstanden. Meine Damen und 
Herren. Letztens hatten wir einen Kunstwork-
shop, es entstand ein Bürgerhaushalt. Bald 
werden vier schöne Wandbilder entstehen. 
Als nächstes arbeiten wir mit dem Kriegsve-
teranenhaus am dortigen Garten der Sinne 
zusammen. Binnen zwei Jahren erwachte 
dieses Wohngebiet zum Leben. Und wir 
wollen Stiefmütterchen einsetzen. Wir hatten 
zuletzt eine Blumenpfl anzaktion mit der 
Stiftung Liada und das ist unser Signal an die 
Bewohner. Wir haben 100 Personen zum Ein-
pfl anzen der Stiefmütterchen. Kinder und Er-
wachsene. Die muss heute keiner mehr über-
zeugen. Wir sagen, es gibt einen Workshop 
in Korbfl echtern und die Leute kommen. 
Genau darum geht‘s. Man muss die Leute 
nur aus den Häusern holen. Oder gewinnen. 
Wir mussten ihn zeigen, dass sie wichtig sind, 
etwas wert sind und gehört werden. Auch 
die Verwaltung mussten wir überzeugen zu 
kommen und sich zu zeigen, mit den Leuten 
zu reden, auch über deren Bedürfnisse. Etwa 
das neue Bedürfnis, etwas mit dem Wald hin-
ter den Wohnblocks zu machen. Auf einmal 
stellte sich heraus, dass sie gehört werden. Sie 
haben schon Ideen, denken nach. Und das ist 
so wichtig. Eigentlich ist es zwei Mädchen zu 
verdanken. Zwei Bewohnerinnen von diesem 
Wohnblockviertel.

ZIELONA GÓRA ZIELONA GÓRA
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Ten Kopernik jakby rósł i rozwijał się razem 
ze mną Kiedy, tak jak mój mąż powiedział, 
kiedy przyszliśmy było mnóstwo nas. Mło-
dych osób, z wózeczkami, z dziecięciem, 
jak to się mówi, na ręce ciągnącym jeszcze. 
Bardzo dużo młodych ludzi. W tej chili jest to 
odwrotnie. Jest już bardzo dużo nas w takim 
dojrzałym, żeby nie powiedzieć starym, bo 
nie lubię tego określenia. Dużo jest może tak, 
ale mniej jest młodych. Więc większość jest 
starszych ludzi. Trudno jest osoby, od dawien 
dawna. To nie jest jakby problem ten. Wycią-
gnąć kogoś z domu. Lubimy, jakby przyzwy-
czajamy się, że jest ta telewizornia. Najlepiej 
usiąść przed telewizorem i posiedzieć. 
Niemniej nic nie jest tak przyjemnie fajne, jak 
właśnie się spotkać. 

Każdy człowiek na tym świecie żyje w swojej 
własnej rzeczywistości. Na ulicy Kosmonau-
tów Polskich chciałbym zrobić, jako taką 
abstrakcyjną dość rzecz, ulicę poświęcona 
kosmonautom polskim. Mimo, iż mieliśmy 
faktycznie, historycznie czterech. Jeden pole-
ciał w kosmos, jeden się przygotowywał, ale 
tą ulicę można zrobić jako symbol możliwości 
zdobywania własnego kosmosu łamania 
w sobie pewnych barier i pokazywania tego 
co w nas siedzi. Ja mam ogromna fazę,  żeby 
ulica kosmonautów zamieniła się w ulicę peł-
ną murali, związanych właśnie z kosmosem 
i z kosmonautami.

Die Kopernikus-Siedlung ist sozusagen 
mit mir gewachsen. Wie mein Mann schon 
sagte, als wir hierher kamen, waren wir viele. 
Junge Leute mit Kinderwagen, und noch ein 
Kind an der Hand. Viele junge Leute. Jetzt 
ist es genau umgekehrt. Jetzt sind wir viele 
im gereiften Alter, viele Alte, ich mag diese 
Bezeichnung nicht. Und nur wenige junge 
Leute. Die Mehrheit ist alt. Aber das ist nicht 
das Problem. Es war schon immer schwer, 
jemandem aus dem Haus zu locken. Wir 
mögen das, wir haben uns daran gewöhnt, 
an diese Fernsehberieselung. Am besten vor 
die Glotze setzen und sitzen bleiben. Aber 
natürlich gibt es nichts Schöneres, als sich zu 
treffen.

Es geht darum, dass jeder Mensch auf dieser 
Welt in seiner eigenen Wirklichkeit lebt. In 
der Kosmonautenstraße würde ich gerne, das 
klingt etwas abstrakt, eine Straße gestalten, 
die den polnischen Kosmonauten gewidmet 
ist. Obwohl es davon tatsächlich nur vier gab. 
Einer fl og in den Kosmos, einer bereitete 
sich vor, aber die Straße könnten wir zum 
Symbol für die Möglichkeit werden lassen, 
den eigenen Kosmos zu erobern, Barrieren 
zu durchbrechen und zu zeigen, was in uns 
schlummert. Ich habe so eine Vision, dass die 
Kosmonautenstraße sich mit „Murals“ anfüllt, 
Bildern vom inneren Kosmos und seinen 
Kosmonauten.

GŁOGÓW GŁOGÓW
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Wir versuchen in der Gruppe „Frischluft“ 
die Bautzener dazu zu animieren, mehr in 
ihrer Stadt, im öffentlichen Raum, an der 
frischen Luft zu tun. Das Projekt, das wir 
nun aufzubauen versuchen, ist ein Outdoor-
Schachbrett. Wir haben uns gedacht, es wäre 
eine tolle Sache, wenn man das an einem Ort 
anbringt, der in den letzten Jahren Bautzen 
ein wenig in Verruf gebracht hat. Deswegen 
wollten wir es auf der Platte, also den Korn-
markt, installieren.

Für die vielen engagierten Vereine sollte man 
versuchen, eine zentrale Unterbringung zu 
schaffen, wie es in vielen anderen Städten 
auch möglich ist. Manche Vereine haben gar 
kein Zuhause. Wir haben genug Immobilien, 
die der Stadt gehören, oder dem Kreisverwal-
tungsamt. Die Rechtsbedenkenträger sagen, 
es mussten behindertengerecht, Klimafest 
und Atombomben sicher sein. Das muss 
umgebaut werden und das geht alles gar 
nicht. Wir müssen versuchen, mehr darüber 
nachzudenken, was geht, und weniger sofort 
nach Argumenten zu suchen, dass es nicht 
geht. Das ist schwierig, aber meine Rede soll-
te bedeuten: mehr Achtung und Wertschät-
zung für die Ehrenamtlichen.

W ramach grupy „Świeże Powietrze” staramy 
się animować mieszkańców Bautzen do dzia-
łania w przestrzeni publicznej, na świeżym 
powietrzu. Nasz projekt zakłada zbudowanie 
szachownicy na wolnym powietrzu. Zauważy-
liśmy, że byłoby świetną rzeczą zlokalizować 
ją w miejscu, które przez ostatnie lata uzna-
wane było przez budziszynian za podrzędne. 
Chcemy to  zrobić na płycie placu Kornmarkt 
(Rynek Zbożowy)

Można stworzyć centrum organizacji pozarzą-
dowych, jak dzieje się to w innych miastach. 
Wiele organizacji nie ma swojej siedziby 
Mamy wystarczająco dużo nieruchomości 
należących do miasta, albo zarządu powiatu. 
Wiem jakie będą reakcje. Legaliści podnio-
są argumenty, że to musi być dostępne dla 
osób z niepełnosprawnością, ekologiczne 
i przeciwatomowe. Trzeba będzie wszystko 
przebudowywać a nikt nie będzie w stanie za 
to zapłacić. Musimy spróbować myśleć po-
zytywnie, spojrzeć co się da zrobić, a nie sku-
piać wyłącznie na tym, co nie jest możliwe do 
zrobienia. To bardzo trudne, ale moja mowa 
oznacza: Więcej szacunku i uznania dla osób 
zaangażowanych społecznie.
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