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Od redakcji
Ćwierć wieku
Brzmi poważnie! I tak jest. Obchodzimy w tym roku ważny jubileusz
25 lat istnienia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Za tym
okresem kryje się olbrzymie wyzwanie dla realizatorów tej bardzo
śmiałej wówczas inicjatywy, mieszanka obaw i radości pierwszych
uczestników wymiany, niepewność i zaangażowanie jej organizatorów.
Wspomnienia tychże osób, towarzyszących PNWM w początkach jej
powstania i działalności, zebraliśmy dla Państwa na łamach niniejszego wydania.

Nie tylko my jednak świętujemy w tym roku 25. urodziny. O realizacji
i wyzwaniach na przyszłość wynikających z podpisanego ćwierć wieku
temu polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy, a także obchodach innych jubileuszy, piszą autorzy w naszym magazynie.
Mamy nadzieję, że niniejsze wydanie INFO przybliży czytelnikom
to, co działo się, dzieje i dziać się będzie zarówno na scenie, jak i za
kulisami polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Przyjemnej lektury!

Jubileusz to jednak nie tylko poważna, ale też przyjemna sprawa,
gdy patrzymy wstecz na osiągnięcia polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Ponad 70 tysięcy spotkań i ponad 2,7 miliona ich uczestników.
Za tymi liczbami: poznanie i zrozumienie, rozwój kompetencji interkulturowych i społecznych młodych ludzi, a także zmiana ich perspektywy. Nauczyli się lepiej pojmować mentalność sąsiada, a drugi
kraj stał się dla nich często drugim domem, piszą nasi autorzy.

Aleksandra
Milewska-Czachur,
Anke Papenbrock
– redaktorki INFO, odpowiedzialne za Public Relations
w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Rocznica jak ta skłania do refleksji nie tylko nad tym, co było, ale
też – co będzie. Prezentujemy zatem czytelnikom misję i wizję naszej
organizacji, odpowiadając na pytanie, co jest dla nas naprawdę ważne.
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„Świetnie jest tworzyć coś nowego“

Zdjęcie: Rząd Federalny/Arne Schambeck

W dniu 17 czerwca 1991 roku Anna Popowicz, Pełnomocnik Rządu ds. Kobiet i Rodziny, oraz Angela Merkel, pełniąca wówczas funkcję Federalnej Minister ds. Kobiet
i Młodzieży, złożyły podpis pod pewnym dokumentem. Był on kamieniem węgielnym
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Potem nastały dwa bardzo intensywne
i burzliwe lata, podczas których ta nowa dwunarodowa organizacja zaczęła nabierać
kształtu. Począwszy od poszukiwania nieruchomości, przez zatrudnianie pracowników, wypracowywanie zasad wspierania, na kształtowaniu relacji organizacji
z polskim i niemieckim społeczeństwem i światem polityki kończąc. W rozmowie
z redakcją INFO tamte czasy przypominają sobie dwaj byli dyrektorzy zarządzający
PNWM Dariusz Węglicki i Michael Lingenthal oraz Paul Szczesny, który wspólnie
z Heribertem Kuhnem był odpowiedzialny za rozwój PNWM z ramienia Federalnego
Ministerstwa ds. Kobiet i Młodzieży (Bundesministerium für Frauen und Jugend).
PNWM szuka siedziby
To nie przypadek zdecydował o tym, że niemieckie biuro PNWM ma
swoją siedzibę w Poczdamie, a nie w stolicy. Berlin był wtedy stolicą
nowej, dopiero co ponownie zjednoczonej Republiki Federalnej Niemiec tylko na papierze. Wszystkie ministerstwa i nawet niemiecki
parlament mieściły się jeszcze w Bonn. Szybko podjęto zatem decyzję, że niemieckie biuro PNWM ma zostać zlokalizowane w jednym
z krajów związkowych. Ale nie tylko Brandenburgia była zainteresowana przyjęciem u siebie organizacji. Urzędujący wówczas burmistrz
Bremy Hans Koschnik także starał się ściągnąć PNWM nad Wezerę.
Ostatecznie podjęto decyzję na korzyść brandenburskiej stolicy, między innymi ze względu na politykę wspierania tzw. nowych krajów
związkowych.

Początki nie były proste. Paul Szczesny przypomina sobie: „Tygodniami przeczesywaliśmy całe miasto w poszukiwaniu jakiejś nieruchomości.“ Rząd Brandenburgii nie był w stanie pomóc, w tym czasie
na rynku nie było prawie żadnych wolnych i nadających się do użytku
budynków. Większość starej zabudowy Poczdamu groziła zawaleniem,
a enerdowskie budynki z wielkiej płyty były zajęte. W końcu pracownicy Federalnego Ministerstwa ds. Kobiet i Młodzieży natrafili na stary
dom z fasadą z żółtego klinkieru, będący za czasów NRD „Domem
Młodego Technika“. I to było to. Został wynajęty wspólnie z małżeństwem, państwem Weber, którzy do 1989 roku prowadzili niniejszą
instytucję i posiadali dożywotnie prawo do mieszkania w domu.
Budynek został gruntownie odrestaurowany. Poza pomieszczeniami biurowymi zaplanowano także pokoje gościnne na pod- →

3

TEMAT NUMERU

daszu. I to właśnie do nich wprowadzili się najpierw Paul Szczesny
i Heribert Kuhn, by stamtąd koordynować tworzenie struktur PNWM.
„Pracowaliśmy na budowie. A co rano budzili nas robotnicy“ – przypomina sobie Paul Szczesny. Niemieckie biuro PNWM powstawało
wokół mieszkania państwa Weber, którzy jeszcze przez wiele lat
mieszkali na pierwszym piętrze. Pomieszczenia pod, nad i obok ich
mieszkania niebawem zajęli pracownicy PNWM.
Kwestię biura w Warszawie rozwiązano inaczej: „Założenie było takie,
że o ile w Poczdamie chcieliśmy wynajmować biuro, to w Warszawie
chcieliśmy je kupić” – wspomina Dariusz Węglicki. Mimo że w stolicy,
nadających się ku temu nieruchomości, podobnie jak w Poczdamie, nie
było zbyt wiele. Wybrano Saską Kępę ze względu na prestiżową i dogodną lokalizację – wiele ambasad, w tym także niemiecka, było w tamtym
czasie (część z nich pozostała nadal) po tej samej, wschodniej stronie
Wisły. Jedna z nich, egipska, dzieli zresztą od początku z PNWM wspólny
adres (Alzacka 18), ścianę domu, a także niekiedy korespondencję, omyłkowo dostarczoną sąsiadowi i wymienianą uprzejmie przez pracowników
obu instytucji. Dojazd do biura z różnych części miasta od początku nie
był skomplikowany. Dom trzeba było jednak poddać pracom dostosowującym go do celów biurowych. „Pamiętam pomieszczenie, w którym
siedział nasz pierwszy informatyk. To była dawna łazienka, która miała
ściany wyłożone kafelkami. Żeby ją odpowiednio wygłuszyć, firma budowlana wyłożyła ją korkiem” – mówi Węglicki. Kupno budynku i większość remontu sfinansowała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Kreatywna praca na co dzień
Kto wyobraża sobie dzisiaj PNWM z dwoma liniami telefonicznymi?
Takie były jednak początki w warszawskim biurze. „Były problemy
z linią telefoniczną, a kiedy pojawiła się możliwość komputerowego
przesyłania danych, było to obsługiwane przez jedną-dwie godziny
w tygodniu, to nie było takie oczywiste” – wspomina Dariusz Węglicki.
Mimo to oba biura miały od początku sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem, a w Poczdamie także system elektronicznego przesyłania zleceń do banku.
W podróżach służbowych standardem były podróże nocnym pociągiem lub noclegi w aucie. Często dyrektorzy PNWM korzystali także
z gościnności instytucji partnerskich. „Michael Lingenthal i ja mieliśmy taką filozofię, że podróżowaliśmy, spotykaliśmy się z pracownikami, rozmawialiśmy” – opowiada Węglicki.
Po stronie niemieckiej PNWM przysługiwał samochód służbowy.
Michael Lingenthal przypomina sobie, jak wybierał go w biurze zaopatrzenia ministerstw i podległych im urzędów. „Powiedziano mi, że
zgodnie z wytycznymi mam prawo do limuzyny, ale odpowiedziałem,
że nie chcę.” Zamówił busa volkswagena. Zaskoczenie ze strony urzędu było spore – taki bus nie był postrzegany jako samochód odpowiedni dla dyrektora międzynarodowej organizacji. Lingenthal myślał
jednak praktycznie. Do busa można było zapakować mnóstwo materiałów i wielu współpracowników. „A poza tym: przecież nie mogłem
jeździć limuzyną na spotkania młodzieży!“
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Roczne pozwolenie na pracę
Kompletowanie personelu trwało od września 1992 do marca
1993 roku. Przedłużyło się w stosunku do zakładanego planu o parę
miesięcy, dlatego wdrażanie oraz szkolenia pracowników przypadły
na okres, gdy zaczęło spływać najwięcej wniosków i konieczna była
intensywna działalność informacyjna. „Na ogół składający wnioski
(pojedyncze podmioty wymiany) i jednostki centralne wykazywały zrozumienie dla tej sytuacji” – pisali w swoim pierwszym sprawozdaniu
zarządu w 1993 roku Węglicki i Lingenthal.
Nie była to jednak jedyna bolączka związana z personelem w tamtym okresie. Od samego początku planowano, że w biurze poczdamskim pracować będą Polacy, a w warszawskim Niemcy. Dla polskich
pracowników był to czas niepewności. Kto chciał przebywać w Niemczech dłużej niż trzy miesiące, musiał ubiegać się o wizę. Niemieckie
urzędy były początkowo nieugięte: „Pozwolenie na pracę i zezwolenie
na pobyt wydawano tylko na rok, a potem trzeba było składać nowy
wniosek” – wspomina Lingenthal.
Sytuacja mieszkaniowa na początku nie wyglądała wcale lepiej.
Ostatecznie znaleziono jednak na obrzeżach Berlina nieczynny już
ośrodek dla sportowców i postanowiono umieścić tam polskich pracowników PNWM. Rozwiązanie to przypominało bardziej warunki jak
na szkolną wycieczkę przystało niż odpowiednie mieszkanie dla pracowników, którzy w ciągu dnia opracowywali stosy wniosków i planowali nowe projekty, a wieczorem chcieli po prostu odpocząć. „To był
mój błąd, że tego wcześniej nie powstrzymałem“ – mówi Lingenthal.
Dopiero po paru miesiącach udało się w końcu znaleźć mieszkania
dla polskich pracowników PNWM.

Jednostki centralne PNWM: nauka siebie nawzajem
W momencie dynamicznego rozwoju wymiany polsko-niemieckiej
w latach 90. PNWM liczyła zaledwie kilku pracowników w obu biurach organizacji. Zaistniała potrzeba wsparcia i koordynacji wymiany
na szczeblu lokalnym. Wówczas to część organizacji partnerskich
uzyskała status jednostek centralnych. „Postanowiliśmy dać dużym
podmiotom większą autonomię, umożliwiając przejęcie koordynacji
regionalnej, dając szersze możliwości działania, lepszej dystrybucji
środków oraz definiowania punktów ciężkości wymiany” – wspomina
Węglicki. Początki to była wspólna nauka – siebie nawzajem i wypełniania wniosków. Dyrektorzy PNWM dużo podróżowali po obu krajach,
odwiedzając partnerów. Ci przyjeżdżali z kolei do Warszawy i Poczdamu. Część z nich, będąc członkami Rady czy innych gremiów PNWM,
była w stałym kontakcie z organizacją ze względu na pełnioną funkcję.
Jednak nie wszyscy dali się od razu przekonać do wypróbowanej
już na terenie Republiki Federalnej Niemiec zdecentralizowanej zasady subsydiarności, która na początku lat 90. była nieznana w zarządzanych wcześniej centralnie Polsce i NRD. „Musieliśmy naprawdę
walczyć o wprowadzenie tego zdecentralizowanego, subsydiarnego
sposobu zarządzania dotacjami” – mówi Lingenthal. PNWM zaczęła
więc wspierać i organizować konferencje, by utworzyć sieć jednostek
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Otwarcie biura PNWM w Poczdamie, 1992 rok. Pośrodku na pierwszym planie Dariusz Węglicki i Michael Lingenthal (od lewej).

centralnych. Niemieckie zrzeszenia, które mogły pochwalić się swoimi
doświadczeniami w roli jednostek centralnych w różnych obszarach
pracy z młodzieżą, jak np. Wspólnota Robocza Katolicko-Społecznych
Dzieł Wychowania (Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke), Federalne Stowarzyszenie Kulturalnego Kształcenia Młodzieży
(Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung) czy też
pojedyncze ośrodki kształcenia, wspierały swoich polskich partnerów.

Polsko-Niemiecko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Od samego początku nie chodziło tylko o poprawę polsko-niemieckiej
współpracy. Także pomiędzy dopiero co ponownie zjednoczonymi
Niemcami trzeba było wpierw znaleźć sposób na współpracę i wzajemne porozumienie. „Dla mnie po dziś dzień prawdziwe pozostaje
sformułowanie: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży powstała
jako Polsko-Niemiecko-Niemiecka Współpraca Młodzieży“ – wyjaśnia
Lingenthal. Polski dyrektor dodaje: „Po stronie niemieckiej było takie
parcie, żeby te dawne wschodnie Niemcy włączyć. Jak my chcieliśmy zrobić program we wschodniej Polsce, to oni chcieli koniecznie
zrobić w nowych landach. Znajdowaliśmy wówczas zawsze jakieś
porozumienie: robiliśmy na przykład podróż studyjną od Rzeszowa po
Sejny, a potem z kolei giełdę wymiany szkolnej na wschodnie landy.
My mieliśmy tutaj troszkę swoje interesy, oni tak samo; Niemcy były
różne i potrzebowały tego wewnętrznie.”

Zdjęcia: archiwa prywatne

Obiekcje i… ciekawość po stronie wnioskodawców
„Na początku lat 90. Polska była różnie postrzegana w Niemczech”
– wspomina Dariusz Węglicki. We Frankfurcie nad Odrą dochodziło
do napaści o podłożu neonazistowskim na polskich studentów, a na
samej granicy na autokary wycieczkowe z polskimi turystami. „Tak
naprawdę wiedza na temat sąsiada była (obustronnie) bardzo niewielka. W związku z powyższym wymiana młodzieży to było tak naprawdę
budowanie wiedzy, zaufania, nawiązywanie pierwszych kontaktów” –
dodaje Węglicki.

Wielu niemieckich rodziców dzwoniło do dyrektora PNWM w Poczdamie i chciało wiedzieć, czy ich dzieci będą bezpieczne podczas
wyjazdu do Polski i czy Polska faktycznie jest tak konserwatywnym
krajem. „Polscy rodzice mieszkający na wsi bali się z kolei wysyłać
swoje wychowywane pod kloszem córki do wielkiego miasta w Niemczech, gdzie być może będą rozdawane bezpłatne prezerwatywy“
–mówi Lingenthal.
Również u wnioskodawców podział obszarów pracy w PNWM,
nie wedle narodowości, a zgodnie z przynależnością tematyczną,
nie wzbudził wielkiego entuzjazmu. Uprzedzenia stale towarzyszyły
PNWM w jej codziennej pracy. „Pisząc do niemieckiej szkoły:
→

Gdy słyszę „PNWM”,
to myślę, że rządy obu państw,
podpisując umowę w tej sprawie, zrobiły milowy krok
w rozwoju stosunków między Polakami i Niemcami…
Z wymianą młodzieży kojarzy mi się… interkulturowe spotkanie
młodych ludzi, dające szansę na poznanie innego, krytyczne przyglądanie
się sobie, poznanie kultury, obyczajów i języka, uczące dobrych zachowań i tolerancji.
Gdybym miał komuś polecić PNWM, to bym powiedział:
to jedyna w swoim rodzaju organizacja i przedsięwzięcie
w stosunkach polsko-niemieckich na skalę
europejską.
Stanisław Sulowski był dyrektorem
zarządzającym PNWM od czerwca 1996 roku
do marca 1998 roku. Obecnie jest profesorem
Uniwersytetu Warszawskiego.
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´Dziękujemy za złożenie wniosku. Państwa wniosek przekazaliśmy
do biura w Polsce.´, często otrzymywaliśmy telefony od niemieckich
dyrektorów szkół, którzy obawiali się, że ich wniosek nie zostanie tam
należycie opracowany“ – opowiada Lingenthal. „Po drugiej stronie
było tak samo. Do polskiego dyrektora zarządzającego dzwoniono
i pytano, dlaczego to Niemcy mają decydować o konferencjach i działaniach w Polsce.“
Mimo istnienia tych obaw i zastrzeżeń współpraca po obu stronach od samego początku rozwijała się dobrze. Dla młodych Polaków
wymiana stanowiła większą atrakcję niż dla Niemców. Podczas gdy
gospodarka rynkowa w Polsce dopiero się rodziła, na Zachodzie witryny sklepowe czy wyposażenie szkół wzbudzały zachwyt. Dla wielu
młodych ludzi wymiana była pierwszym wyjazdem za granicę, nie
wspominając już o odskoczni od zwykłych lekcji i prawdziwym kontakcie z językiem obcym. Dysproporcja wśród chętnych do wymiany
po obu stronach Odry była duża. „My mieliśmy tutaj pielgrzymki ludzi,
organizacji, stowarzyszeń, szkół. W szczególności nauczycieli niemieckiego, którzy widzieli wartość dodaną takich projektów, wiedzieli,
że jest to jakaś szansa dla młodych ludzi. Była walka o pozyskanie
szkół ze strony niemieckiej, żeby wymiana mogła się odbywać” – sięga pamięcią Węglicki.
Przywiezione ze sobą stereotypy szybko bywały obalane także
wśród niemieckiej młodzieży, gdy ta przyjeżdżała do Polski: „Nie jest
tutaj wcale tak źle, jak sobie wyobrażałem“ – opisywali reakcję wielu
młodych ludzi podczas spotkań dyrektorzy zarządzający w swoim
pierwszym sprawozdaniu rocznym z 1993 roku.

Z często ciężkich, pionierskich czasów PNWM pozostało bardzo dużo
czy to zabawnych czy dobrych wspomnień. „Jak mieliśmy problemy
stylistyczne z tekstami po polsku, to chodziliśmy to Ingrid Müller,
która była niemiecką polonistką. Była szefową w referacie wymiany
szkolnej. Najlepiej z nas pisała po polsku i do tej pory pamiętam, że
nas czasami korygowała” – śmieje się Dariusz Węglicki. Do dziś spotyka się z ludźmi, których wtedy poznał. W 15 lat po odejściu z PNWM
potrafił namówić swoich ówczesnych współpracowników z międzynarodowej firmy, by w kilkanaście osób z Wiednia przyjechać do
Chorzowa, do stowarzyszenia „Wyspa”, do jego „starych” przyjaciół.
„Często spotykaliśmy się z kolegami z pracy, żeby dzień-dwa pracować dla różnych instytucji, takich, które stawiały sobie jakieś wyższe
cele. Więc przez półtora dnia na ‘Wyspie’ pracowaliśmy, malowaliśmy,
sprzątaliśmy itd. Pokazuje to, że te kontakty pozostały” – wraca pamięcią do dawnych czasów Węglicki. I dodaje: „Zresztą ja wciąż czytam, że ktoś, kto kiedyś brał udział w wymianie, teraz akurat zajmuje
się stosunkami polsko-niemieckimi czy też ma z nimi do czynienia.
Widać, że to chyba warto było.”

Aleksandra
Milewska-Czachur,
Anke Papenbrock
– redaktorki INFO, odpowiedzialne za Public Relations
w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).
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„Przecież my to już od dawna robimy!”

J

eszcze przed 1989 rokiem, kiedy to jako uczennica byłam
członkiem katolickiej organizacji wypędzonych, zorientowanej
na proces pojednania i porozumienia w Europie, mogłam doświadczyć, jak przebiega osadzony w kontekście europejskim proces
rozrachunku z historią i teraźniejszością Polski na wysokim poziomie.
Wielu młodych członków tego związku rozpoczęło właśnie wtedy studia, wybierając np. historię Europy Wschodniej. Wydawało mi się to na
tyle interesujące, że sama w 1989 roku wybrałam ten kierunek.
Od 1990 roku zaczęłam organizować polsko-niemieckie projekty
młodzieżowe dla różnych związków młodzieży. Pamiętam, że nie
było to zbyt skomplikowane: przed utworzeniem Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży (PNWM) można było ubiegać się o dofinansowanie z Federalnego Ministerstwa ds. Kobiet i Młodzieży (Bundesministerium für Frauen und Jugend), z którego korzystało raczej niewiele podmiotów. Znaleźliśmy grupy partnerskie w Poznaniu i Gdańsku
i zorganizowaliśmy mniejsze spotkania, które miały posłużyć później
zbudowaniu większego partnerstwa. Nasze grupy partnerskie poznaliśmy na dwa sposoby: z jednej strony sama już wcześniej działałam
w większej ogólnoeuropejskiej organizacji młodzieżowej, dzięki czemu miałam przyjaciół w Poznaniu. Oni zgodzili się znaleźć dla nas
odpowiednich partnerów, z którymi współpracowaliśmy od 1990 roku.
Z drugiej strony nasza organizacja miała kontakt z pewną parafią
w Gdańsku. Stamtąd pochodziła nasza druga grupa partnerska, znaleziona na przełomie lat 1991/92.

Pierwsze spotkanie w momencie zjednoczenia
Niemiec
Nasze pierwsze spotkanie przygotowawcze do polsko-niemieckiego
projektu młodzieżowego odbyło się w Poznaniu w okolicach 3 października 1990 roku. Nasi polscy gospodarze byli tak mili i zorganizowali dla nas małą uroczystość z okazji zjednoczenia. To była bardzo
interesująca podróż, bo wyjeżdżając, przejeżdżaliśmy jeszcze przez
NRD. Gdy wracaliśmy, granice zewnętrzne naszego dotychczasowego kraju były już przesunięte i wjechaliśmy do zmienionej Republiki Federalnej. Obecny dyrektor zarządzający Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży, Stephan Erb, był członkiem tej naszej małej
delegacji. Także on przebywał więc w Polsce w momencie ponownego
zjednoczenia Niemiec.
Współpraca z większością naszych partnerów, z których prawie
wszyscy byli krótko po dwudziestce, na początku lat 90. koncentrowała się zarówno wokół wspólnej europejskiej przyszłości, jak
i stosunków polsko-niemieckich w przeszłości. Pamiętam, że często
zajmowaliśmy się także tematem systemów szkolnictwa wyższego,
a więc życiem uniwersyteckim w Polsce i Niemczech, bo to była przecież nasza codzienność.

Zdjęcia: Archiwum prywatne

Współpraca równorzędnych partnerów
Osoby, które już wcześniej aktywnie działały na polu wymiany polsko-niemieckiej, przyjęły powołanie PNWM bez większych emocji.
Wydarzenie to postrzegano nie jako wielki historyczny krok, ale raczej
jako funkcjonalną konieczność. Wiele aspektów praktycznych zostało
uproszczonych i uzyskaliśmy lepszy dostęp do informacji, ponieważ
nie musieliśmy już kontaktować się z ministerstwem. Już wcześniej
czuliśmy się trochę nieswojo z faktem, że nasze partnerskie polsko-niemieckie działania opierają się jedynie na niemieckich źródłach
finansowania. Stworzony później wspólny budżet utrwalił zatem model pracy na zasadach równouprawnienia.
Uroczystości zorganizowane z okazji powstania PNWM wspominam jako spotkanie przesycone ponad miarę politycznym patosem.
Na tym tle nam, grupie, która zdobyła już pewne doświadczenia

w polsko-niemieckiej współpracy młodzieżowej, wydawało się, że
reprezentujemy jakąś niesamowitą awangardę. Tym bardziej, że
podczas podium dyskusyjnego poświęconemu powołaniu nowej instytucji, w którym uczestniczyli przedstawiciele obu państw, wzywano
do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, jak np. do zaangażowania
w przyszłości partnerów z Czech i organizowania spotkań trójstronnych. Pomyśleliśmy wtedy: „O czym wy w ogóle mówicie? Przecież my
to już od dawna robimy!”

Ogólnoeuropejska oczywistość
Z perspektywy czasu okres pierwszych spotkań polsko-niemieckich
w latach 1990-1992 można podsumować stwierdzeniem, że w kontaktach między nami a naszymi partnerami z Polski istniała pewna
wielka ogólnoeuropejska oczywistość. Nie przypominam sobie, żeby
podczas wspólnego planowania pojawiło się jakieś większe poczucie
obcości. Oczywiście, że występowały różnice w postrzeganiu konkretnych zagadnień merytorycznych czy różne pomysły na program.
Ale ponieważ większość osób zaangażowanych w projekty stanowili
przede wszystkim młodzi studenci z obu krajów, to ich świat był podobny, mimo że schemat życia uniwersyteckiego – tak różny.
Na początku lat 90. nigdy nie postrzegałam decyzji o intensywnej
współpracy z Polską jako czegoś „egzotycznego“. Jedynie podczas
rozmów z przyjaciółmi w kraju widziałam wyraźnie, jak bardzo nasz
sąsiad jest dla większości z nich obcy. Ale dla mnie samej wymiana
zawsze była czymś oczywistym.
Prof. dr Andrea Gawrich
– profesor politologii ze specjalnością integracja międzynarodowa Europy Wschodniej
na Uniwersytecie im. Justusa Liebiga
(Justus-Liebig-Universität) w Gießen.
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Siła partnerstw

Fundamenty z lat 80.
Wszystkie procesy wymiany międzynarodowej i uczenia międzykulturowego wymagają osobistej motywacji i silnej woli uczenia się z historii w celu dążenia ku lepszym, bardziej pokojowym stosunkom ze
światem. Fundamenty dolnosaksońskiej wymiany szkolnej z krajem
sąsiedzkim Polską zostały położone w latach 80. przez nielicznych
pionierów i pojedyncze osoby, które działały w jeszcze młodych wówczas strukturach Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Hanowerze
i Getyndze. W Hanowerze ważną rolę odegrał Lothar Nettelmann.
W 1979 roku był on jednym z założycieli tamtejszego Towarzystwa
Polsko-Niemieckiego, a jako nauczyciel w Szkole im. Bismarcka
w Hanowerze (Bismarckschule Hannover) nawiązał w 1983 roku jedno
z pierwszych partnerstw ze szkołą w Polsce, z V LO w Poznaniu. To
partnerstwo istnieje do dzisiaj. Ówczesne projekty wymiany były czymś
egzotycznym, osadzonym w czasach zimnej wojny. Czas oczekiwania
na granicy polsko-niemieckiej we Frankfurcie nad Odrą był bardzo
długi (często ponad 30 godzin), a kolejki tysięcy ciężarówek czyniły to
miejsce europejskim tyglem. Komunikacja między rodzicami i uczniami
w czasie wymiany prawie nie istniała – epoka telefonów komórkowych

8

Od wspólnoty interesów do dobrego sąsiedztwa
Niedługo potem, w 1991 roku, Polska i Niemcy podpisały Traktat o dobrym sąsiedztwie. W tym samym czasie w Dolnej Saksonii powstawały
kolejne towarzystwa polsko-niemieckie i inicjowane były liczne samorządowe projekty wymiany z województwami poznańskim i wrocławskim. Ten proces pogłębiania wzajemnych kontaktów został usankcjonowany w 1993 roku poprzez podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy
krajem związkowym Dolna Saksonia a jego regionami partnerskimi.
Dolnosaksońska Centrala Kształcenia Obywatelskiego otrzymała zadanie stworzenia koncepcji wymiany, która miała być odpowiedzią na
napływające z Polski liczne propozycje nawiązania bilateralnych kontaktów między szkołami. We współpracy z wydziałami edukacji województwa poznańskiego i wrocławskiego wypracowana została strategia
na rzecz zintensyfikowania partnerstwa szkół. Natomiast dzięki kooperacji z decydentami i przedstawicielami władz wojewódzkich, Grażyną

Piotr Łysakowski był dyrektorem zarządzającym PNWM od kwietnia 1998 roku do marca
2003 roku.

Z wymianą
młodzieży kojarzy mi się…
ODPOWIEDZIALNOŚĆ we wszystkich wymiarach
dotyczących tego fenomenu, a głównie: za dane słowo.
Dzięki PNWM mogłem odkryć, że Polacy i Niemcy nie różnią się
szczególnie, a zasadniczo nie tam, gdzie wydaje się tym, którzy
uznają stereotypy za „prawdy nienaruszalne”.

zdjęcia: Archiwum PNWM, archiwum prywatne

W

1991 roku miałem możliwość uczestniczyć w jednej z pierwszych rozmów bilateralnych we Frankfurcie nad Odrą, służących stworzeniu możliwości i podstaw polsko-niemieckiej
wymiany uczniów i młodzieży. Te dyskusje szybko pokazały, że mimo
wspólnych wyobrażeń polskich i niemieckich ekspertów, istniało
wiele kontrowersji co do kształtu przyszłej wymiany szkolnej. Jedna
z polskich nauczycielek zapytała wówczas: „Dlaczego wy, Niemcy,
podczas wizyty w Polsce interesujecie się tylko obozami koncentracyjnymi i obozami zagłady? Czy polska kultura i polska teraźniejszość
was nie interesuje?“. Ten zarzut bardzo nas, Niemców, dotknął, ale
jednocześnie uświadomił nam, że wszyscy musimy dokładnie zastanowić się nad tym, jaka idea powinna przyświecać przyszłym wymianom polsko-niemieckim.

przyszła dopiero później. Ale za to prowadzone po powrocie rozmowy
o przeżyciach były tym bardziej ożywione.
Wymiana z Polską była, w odróżnieniu od niemiecko-francuskich
i niemiecko-brytyjskich projektów spotkań, zjawiskiem niszowym.
W 1988 roku organizowałem podróż studyjną Dolnosaksońskiej
Centrali Kształcenia Obywatelskiego do Polski, skierowaną do osób
pracujących z młodzieżą, a nasz sąsiad był dla mnie wówczas prawie
w ogóle nieznany. W przygotowywaniu tego projektu pomocne były dla
mnie informacje, które otrzymałem od lokalnego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego. Wówczas nie istniała jeszcze ani Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ani żadna inna instytucja doradcza w strukturach landu, w której można by było uzyskać wsparcie na realizację
projektów bilateralnych z Polską.
Uczestnikami wyjazdów studyjnych byli często zaangażowani nauczyciele lub animatorzy z instytucji młodzieżowych, którzy postrzegali siebie jako prekursorów nowej polityki wschodniej w Europie.
Nierzadko zdarzało się, że na krótko przed planowanym terminem
wyjazdu polska ambasada kwestionowała wnioski wizowe niektórych
uczestników, którzy jako swoje miejsce urodzenia podali niemieckie
nazwy miast leżących na dawnych wschodnich terenach Rzeszy (zgodnie ze wpisem w swoim paszporcie – przyp. red.). Program podróży
był mieszanką aktualnych informacji o polityce i gospodarce oraz
rozmów z polskimi historykami o wspólnym zobowiązaniu do rozrachunku ze zbrodniami dyktatury hitlerowskiej. Wielu uczestników
wyjazdów zaraz po powrocie dzieliło się swoimi wrażeniami z rodziną,
znajomymi i przyjaciółmi oraz w środowisku zawodowym.

zdjęcia: Archiwum PNWM, archiwum prywatne
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Tomaszewską, Joachimem Maderem i Barbarą Plotkowiak, zdefiniowane zostały zasady umożliwiające szybką realizację bilateralnych projektów edukacyjnych.
Na początku organizowaliśmy giełdy kontaktów dla nauczycieli,
w następstwie których poznawali oni struktury szkolne podczas hospitacji w kraju sąsiada, zdobywali informację o tamtejszej kulturze
i sytuacji politycznej oraz spotykali się z rodzicami uczniów szkoły
partnerskiej. Było to konieczne, aby rodzice w Polsce i Niemczech
mogli skonfrontować i uzupełnić swojego wiedzę oraz pokonać obawy
co do drugiego, nieznanego im kraju.
W tym czasie w Niemczech doszło do ponownego zintensyfikowania ataków skrajnych prawicowców na ośrodki dla uciekinierów i obcokrajowców. Jednocześnie doniesienia medialne były naszpikowane
resentymentami wobec kraju sąsiada – od „polnische Wirtschaft“ do
głęboko skrywanych uprzedzeń i dyskredytacji, powtarzanymi w wieczornych audycjach telewizji publicznej prowadzonych przez Haralda
Schmidta. Rozpoczęcie programów wymiany szkolnej między Polską
a Niemcami było zatem także ogromną szansą na walkę ze strachem i uprzedzeniami, na poznanie drugiej strony i na rozbudzenie
ciekawości sąsiadem. Kwestia ta była również dyskutowana i zgłębiana w 1995 roku podczas polsko-niemieckich forów naukowych
dla nauczycieli w Domu Współpracy Międzynarodowej Sonnenberg
(Internationales Haus Sonnenberg), w ośrodku Heimvolkshochschule
Hustedt/Celle, a potem także w międzynarodowych domach spotkań
w Krzyżowej i Oświęcimiu. Proces ten wspierali także ważni intelektualiści europejscy, jak Adam Krzemiński z Warszawy i Karl Schlögel
z Frankfurtu nad Odrą. Nawiązanie kontaktu z tymi budowniczymi
mostów możliwe było dzięki osobistemu wsparciu, radom i wskazówkom, które otrzymaliśmy od zespołu PNWM.

Zmiana paradygmatu w nowej Europie, czyli nieporozumienie to coś normalnego
W latach 90. przedstawiciele dolnosaksońskich szkół zaangażowani
w wymianę uczniów dostrzegli jej nowy europejski wymiar, a organizując równolegle do klasycznych spotkań z Francją i Wielką Brytanią
liczne kreatywne bilateralne polsko-niemieckie projekty, odważnie
zapoczątkowali nowy kierunek działań.
Partnerstwa szkół z Polski i Dolnej Saksonii, powstałe dzięki
pośrednictwu PNWM, doskonale wpisują się dzisiaj w szkolną codzienność. Około 200 szkół z Dolnej Saksonii regularnie organizuje
projekty wymiany z zaprzyjaźnionymi jednostkami w Wielkopolsce i na
Dolnym Śląsku. Podczas takiego spotkania nauka przebiega inaczej
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niż z podręczników. Co innego czytanie o pierogach, a co innego ich
spróbowanie; co innego spanie u siebie, a co innego przetrwanie nocy
w obcym łóżku; co innego chęć wyjazdu dzisiaj, a co innego przekonanie po tygodniu, że nie zniesie się pożegnania.
Podczas gdy głównym celem projektów z Francją i Anglią jest
zdobycie kompetencji językowych, projekty polsko-niemieckie dają
możliwość nowego zdefiniowania kwestii wspólnych. Wspomniane
wyżej połączenie tematów historycznych i aktualnych problemów
społeczno-politycznych odgrywa coraz większą rolę w dydaktyce takiej wymiany. Jaką rolę podczas spotkań odgrywa historia? Co wiemy
o historii własnej i historii kraju sąsiada? Czy istnieją punkty styczne
w kontekście europejskim?
Uczniowie z Polski są często zaskoczeni faktem, że prawie wszystkie klasy w Niemczech są wielokulturowe i zglobalizowane: „Myślałem,
że będziemy w klasie czysto niemieckiej!” (polski uczeń). Niemieccy
uczniowie, ale też nauczyciele dziwią się, że w Polsce o wiele częściej
na lekcji to nauczyciel jest stroną aktywną: „Kiedy w końcu będziemy
pracować w grupach?“ (niemiecka uczennica). Ochrona środowiska
i ekologia nie odgrywają już tak ważnej roli w wymianie uczniów jak
wcześniej. Dzisiejsze pokolenie uczniów interesuje, jak obchodzić się
z tym, co obce, z tematem mniejszości oraz rosnąca radykalizacja
polityczna w Europie. Przyszłość myśli europejskiej zdaje się ponownie
zyskiwać na atrakcyjności, choć w obu krajach coraz częściej dochodzi
do głosu także jej negatywny wydźwięk oraz renacjonalizacja. Czas
pokaże, czy stabilny fundament polsko-niemieckiej przyjaźni i wspólnoty interesów wytrzyma obecne zawirowania i oburzenie związane
z napływem imigrantów. Pielęgnowane przez dziesięciolecia liczne
partnerstwa szkół z Dolnej Saksonii i Polski mają prawo żywić przeświadczenie, że przetrwają niezależnie od zmian rządów, ponieważ ich
siłą jest empatia i kompetencja międzykulturowa.

Horst Lahmann
– politolog, kierownik Referatu Prewencji Ekstremizmu w Dolnosaksońskim Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Sportu, (Niedersächsisches
Ministerium für Inneres und Sport) w latach
1993-2004 koordynator ds. wymiany nauczycieli
i uczniów z Polską w Dolnosaksońskiej Centrali
Kształcenia Obywatelskiego (Niedersächsische Landeszentrale für
politische Bildung), w latach 1997-2002 przewodniczący Towarzystwa
Polsko-Niemieckiego (Deutsch-Polnische Gesellschaft) w Hanowerze.
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Zmiany wymagały czasu i cierpliwości

P

olsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży jest instytucją bardzo
mi bliską, przede wszystkim jako istniejący od ćwierćwiecza
symbol autentycznego, partnerskiego współdziałania w zakresie wymiany młodzieży Polski i Niemiec. Z racji pełnionych na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku obowiązków było mi dane z bliska
obserwować i uczestniczyć w wielu działaniach, które zmierzały do
– tak oczekiwanej, a jednocześnie nowatorskiej w tamtych czasach –
tzw. normalizacji stosunków polsko-niemieckich.

Do 1989 roku: wymiana za zgodą ministerstwa

Pierwsza jaskółka PNWM
Zmiany polityczne w Polsce i utworzenie we wrześniu 1989 roku
rządu Tadeusza Mazowieckiego zaowocowały wieloma spektakularnymi działaniami, m. in. w stosunkach międzynarodowych – także
w sferze dla nas szczególnie interesującej. Niecałe dwa miesiące
później, 10 listopada 1989 roku, została podpisana pomiędzy Polską
a RFN pierwsza umowa o wymianie młodzieży – jako jeden z aktów,
które stały się symbolem tak zwanego nowego początku w relacjach
polsko-niemieckich. Miało to miejsce podczas pamiętnej wizyty kanclerza Helmuta Kohla w Polsce przerwanej na jeden dzień z powodu
upadku muru berlińskiego, a następnie kontynuowanej w towarzystwie premiera Tadeusza Mazowieckiego w Krzyżowej – obecnie znanym wszystkim miejscu spotkań młodzieży.

Częsty brak zrozumienia
Deklaracje o pojednaniu na najwyższych szczeblach władzy obu krajów
oraz idące za nimi konkretne decyzje nie zawsze spotykały się ze zrozumieniem i poparciem aparatu urzędniczego. Oficjalnie nie można było
oczywiście podważać woli przywódców, lecz w rozmowach prywatnych
niejednokrotnie dało się słyszeć uwagi o kupczeniu interesem Polski,
konieczności zachowania szczególnej ostrożności oraz obawy o zbyt
dużą bliskość z zachodnim sąsiadem – zjednoczonym w międzyczasie
państwem niemieckim. Zmiany mentalności, szczególnie wśród starszych wiekiem i stażem urzędników, wymagały czasu oraz cierpliwości.
Łatwiej natomiast przebiegały rozmowy z ludźmi młodymi, dla których
otwarcie na Zachód stało się szansą rozwoju, nowych perspektyw,
poznania kraju i ludzi podlegających wcześniej „reglamentacji”.

Jak zinstytucjonalizować współpracę
W ramach realizacji zapisów umowy z 10 listopada utworzono Polsko-Niemiecką Radę Wymiany Młodzieży, w skład której zostałam
powołana jako przedstawiciel ministerstwa. Po stronie polskiej Rada
działała pod auspicjami Urzędu Rady Ministrów, w którego strukturze
istniało Biuro Funduszu i Wymiany Młodzieży z Grzegorzem Mańkiem
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Otwarcie biura PNWM w Poczdamie, 1992 rok. Dyrektor zarządzający PNWM
Michael Liegenthal (pierwszy od lewej) i Paul Szczesny z Federalnego Ministerstwa ds. Kobiet i Młodzieży wciągają flagi Polski i Niemiec na maszt przed
siedzibą PNWM.

i Dariuszem Węglickim (niedługo potem mianowanym pierwszym
polskim dyrektorem zarządzającym PNWM). Rozpoczęliśmy prace
zmierzające do wdrożenia w życie postanowień umowy, spotykaliśmy
się na przemian w Polsce i RFN z naszymi niemieckimi kolegami
i odpowiednikami z gremiów rządowych i pozarządowych. To wówczas
nawiązaliśmy znajomości i przyjaźnie, z których wiele przetrwało całe
lata. Pomagało to nam bardzo w szukaniu kompromisów, znajdowaniu rozwiązań zadowalających obie strony, przekonywaniu decydentów
i przygotowywaniu powstania nowej organizacji: Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży.
Bardzo szybko bowiem strona niemiecka zaczęła nas namawiać do
zinstytucjonalizowania naszej współpracy, powołując się na swoje dobre, wieloletnie doświadczenia z wymiany niemiecko-francuskiej. Dla
strony polskiej to było absolutne novum, wymagające zastosowania nie
tylko innego sposobu myślenia o wymianie młodzieżowej, ale również
nowych rozwiązań prawnych oraz nowych sposobów finansowania.

PNWM: nowy wymiar wymiany
Konsekwencją tych wszystkich działań stało się zawarcie w dniu
17 czerwca 1991 roku Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Federalnej Niemiec o polsko-niemieckiej
współpracy młodzieży. Nie waham się użyć wielkiego słowa „przełom”, gdy myślę o tym akcie prawnym. Z całą pewnością jest to cezura, od której można mówić nie tylko o znaczącym postępie ilościowym
wymiany młodzieży polskiej i niemieckiej, lecz przede wszystkim
o jej nowym wymiarze jakościowym. Myślę, że włączenie do wymiany
szerokich kręgów młodych ludzi o różnej proweniencji, zainteresowaniach, drodze edukacyjnej i zawodowej, przekonaniach i doświadczeniach pozwoliło wszystkim organizatorom spotkań uzyskać pewność,
iż oczekiwania ich uczestników są zbliżone, a kieruje nimi chęć poznania, współdziałania i przyjaźni.
Ewa Woroniecka (d. Majdowska)
– w latach 1985-95 pracowała w Ministerstwie
Edukacji Narodowej, m.in. jako wicedyrektor
Departamentu Współpracy z Zagranicą, a następnie w Ambasadzie Polskiej w RFN jako
radca ambasady. Obecnie na emeryturze.

zdjęcia: Archiwum PNWM, archiwum prywatne

Od końca lat 80. zajmowałam się współpracą naukową pomiędzy
Polską i Republiką Federalną Niemiec jako urzędnik, a następnie od
1992 roku jako wicedyrektor departamentu w ówczesnym Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Do moich obowiązków należała
między innymi wymiana pracowników uczelni, wyjazdy stypendialne
studentów i nauczycieli. Fakt ten niewątpliwie determinował moje
myślenie również o kontaktach młodzieży jako o czymś normalnym
i korzystnym dla obu stron. Jednakże do roku 1989 główny nurt wymiany młodzieżowej dotyczył byłej NRD. Sporadyczne wyjazdy do RFN
polskich uczniów i nauczycieli szkół średnich oraz jeszcze rzadsze
przyjazdy ich odpowiedników do Polski mogły być realizowane wyłącznie w ramach zawieranych za zgodą ministerstwa umów partnerskich pojedynczych szkół (najczęściej liceów ogólnokształcących
z tzw. rozszerzonym nauczaniem języka niemieckiego), lecz bez finansowego wsparcia ministerstwa.
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Mój drugi dom
Studentka, nauczycielka, urzędniczka i dyplomata. Co ich
łączy? Ich życie w dużej mierze ułożyło się pod wpływem
polsko-niemieckich doświadczeń, choć gdy jedno z nich
jechało 25 lat temu na swoją pierwszą wymianę, drugie dopiero stawiało swoje pierwsze kroki. Nawet jeśli na począt-

ku spotkaniu z sąsiadem towarzyszyła irytacja, strach czy
obawy, zaowocowało ono wyborem studiów czy zawodu albo
zrodziło długoletnie przyjaźnie. Obcy wcześniej kraj stał się
dla nich często drugim domem.

Notka Biograficzna
Nazwisko: Kind
Imię: Ulrike
Miejsce zamieszkania: Berlin
Zawód: referentka ds. Polski, Węgier, Czech i Słowacji
w Kancelarii Senatu w Berlinie

Mój pierwszy kontakt z Polską:
Pierwszym Polakiem w moim życiu był Jacek. Latem 1988 roku
braliśmy udział w międzynarodowym workcampie, odbywającym się
w liczącej 200 mieszkańców wsi Salt-en-Donzy we francuskiej Owernii
i wykopywaliśmy średniowieczne ruiny. Przez pierwszy tydzień Jacek
milczał, ale jak już przemówił, był niesamowicie zabawny i błyskotliwy.
Prawdę mówiąc, prawie nie rozmawialiśmy o naszych krajach, za to
piliśmy razem sangrię i imprezowaliśmy.
A w następnym roku, jeszcze nieświadoma biegu wydarzeń politycznych, zgłosiłam się na workcamp w Warszawie, który przypadkowo
odbywał się w sierpniu 1989 roku. I te dwa gorące letnie tygodnie z 25
młodymi i żądnymi wiedzy studentami historii, politologii i dziennikarstwa z całego świata, pełne nieustannych rozmów i przypadkowych
spotkań, podczas których tylko trochę grabiłam trawę, a za to często
jadłam lody w Łazienkach, wyjeżdżałam do Krakowa i na Mazury,
odwiedziłam Auschwitz, przypadkowo spotkałam Lecha Wałęsę, szalałam w sklepach i restauracjach, gdzie wszystko było takie tanie, były
niesamowite.

Zdjęcie: archiwum prywatne

O czym myślałam przed pierwszym spotkaniem z Polską:
Byłam przede wszystkim ciekawa i podekscytowana. Zawsze pociągała mnie ta mieszanka obsesji na punkcie historii (przy takiej
historii - zrozumiała), religijności, wojowniczej natury oporu i miłości
do literatury. Kiedy chodziłam do szkoły, gazeta FAZ publikowała
„Opętanych“ Witolda Gombrowicza jako powieść w odcinkach. Co rano
podkradałam ją ojcu. I podobały mi się te melancholijne polskie plakaty teatralne.
Moje pierwsze wrażenie po przyjeździe do Polski:
Kwiaty i ogrody. Pociąg z Berlina do Warszawy jechał bardzo wolno
i miałam możliwość godzinami patrzeć na wiele małych, kolorowych
ogrodów. Tego już dzisiaj nie ma. W moim przedziale jechała pewna
przekonana komunistka z NRD i czterech wesołych chłopaków z Berlina Wschodniego. Wszyscy wymieniliśmy nielegalnie pieniądze w pociągu, a ja za moje zachodnie marki dostałam dziesięć razy więcej niż
oni za swoje.
To zrobiło na mnie wrażenie:
Wtedy, w 1989 roku, poznaliśmy przypadkowo młodego krakowianina,
który zaprosił nas do swojego mieszkania na Rynku. On i dziesiątka
jego rodzeństwa zostali ochrzczeni przez Karola Wojtyłę, zanim jeszcze został papieżem. Po posiłku zestawiliśmy krzesła i stoły na bok,
on usiadł do fortepianu, a my tańczyliśmy. Czułam się jak w XIX wieku.

Dziwne były:
Różne rzeczy. Kiedy w latach 1998-2000 mieszkałam i pracowałam
w Warszawie, na początku zaskakiwało i irytowało mnie wiele rzeczy:
dlaczego żaden mężczyzna nie podaje mi ręki? Skąd ten zapał do
budowy dróg i euforia w związku z wstąpieniem do NATO? Jak można
jednocześnie mieć trzy prace i studiować dwa kierunki? I dlaczego
wszyscy Polacy kochają Helmuta Kohla?
Wpływ pobytu w Polsce na moje późniejsze życie:
Od czasu pobytu w Polsce na workcampie w Warszawie w sierpniu
1989 roku Polska cały czas przewija się w moim życiu. Ważnymi
stacjami na tej drodze było GFPS, powstanie nowej Krzyżowej, praktyka w PNWM po studiach, Polonicum w Moguncji, lata spędzone
u prof. Władysława Bartoszewskiego w Polskiej Fundacji im. Roberta
Schumana i wiele powiązanych z Polską miejsc pracy w Niemczech.
Polska i sieć powiązań polsko-niemieckich stały się dla mnie domem.
Mój obraz Polski dzisiaj:
Składa się z bardzo wielu wspomnień. Są to ożywione rozmowy z moimi warszawskimi kolegami o rozwoju naszych miast, wiejska idylla
w Krzyżowej, piękno krakowskiego Rynku, sentymentalne wspomnienia z warszawskiej Pragi, gdzie mieszkałam pod koniec lat 90., wspaniali polscy berlińczycy, którzy działają pomiędzy dwoma światami
i w przestrzeni międzynarodowej, babcie gawędzące u Blikle i Wedla,
ból wypływający z historii. Ale też tradycjonalizm, który nie zawsze był
dla mnie zrozumiały. A potem i tak wszystko okazuje się tak zaskakująco inne, niż mi się wcześniej zdawało…
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Notka biograficzna
Nazwisko: Czech
Imię: Marcin
Miejsce zamieszkania: Berlin
Zawód: dyplomata

Mój pierwszy kontakt z Niemcami:
Po raz pierwszy z Niemcami zetknąłem się w drodze do Holandii, gdy
miałem 11 lat. Ale tak naprawdę Niemcy poznałem podczas dwutygodniowego pobytu w klasie maturalnej w ramach wymiany szkolnej
mojego Liceum im. J. Kochanowskiego w Warszawie z gimnazjum
w Bielefeld. Był to rok 1989, rok wielkich politycznych przemian,
w Polsce (podczas naszego pobytu powstawał rząd Mazowieckiego)
i w Niemczech (podróżowaliśmy pociągiem jeszcze przez podzielony
Berlin, na dwa miesiące przed runięciem muru). Odczuwałem wtedy
w Niemczech duże zainteresowanie wydarzeniami w Polsce, ale i dużą
życzliwość dla kiełkującej wówczas polskiej demokracji.
Co myślałem przed swoją pierwszą podróżą do Niemiec:
Cieszyłem się na spotkanie z niemieckimi rówieśnikami, choć towarzyszyły mi obawy o znajomość języka niemieckiego. Obawiałem
się też trochę podejmowania przez niemieckich kolegów tematów
związanych z naszą wspólną, trudną historią. Komunistyczne rządy
w Polsce przedstawiały Niemcy Zachodnie jako wylęgarnię rewanżystów, którzy przy pierwszej nadarzającej się okazji dopomną się
o swe utracone po II wojnie światowej tereny. Na szczęście obawy te
pozostały płonne.
Gdy już przyjechałem do Niemiec, to…:
Organizatorzy pobytu zapewnili nam bardzo bogaty program, starając
się pokazać nam jak najwięcej w ciągu dwóch tygodni. W porównaniu do schyłkowego PRL-u, wszystko w Niemczech jawiło się takie
schludne, czyste, uporządkowane, bogate. Pamiętam, że za kieszonkowe kupiłem sobie wówczas pierwsze markowe buty sportowe…
Super było:
Otwartość i serdeczność rodziny, u której gościłem tylko przez jeden
weekend. Prowadzone wówczas moim początkującym niemieckim
rozmowy i ich korespondencyjna kontynuacja (o mailach wtedy jeszcze
nikt nie słyszał…) zaowocowały przyjaźnią, która trwa do dziś. W ciągu
tych 27 lat wielokrotnie się odwiedzaliśmy i spotykaliśmy, żyjąc życiem
drugiej rodziny.

Dziwne było:
Pamięć jest zawodna… To moje poznawanie Niemiec miało miejsce
blisko 27 lat temu. Nie utknęło mi więc nic w pamięci, co miałoby
wówczas wywoływać u mnie zdziwienie.
Wpływ pobytu w Niemczech na moje dalsze życie:
Ten mój pierwszy pobyt w Niemczech, w tym spotkanie z niemieckimi
rówieśnikami i niezmiernie miłą niemiecką rodziną, z pewnością zaważyły na moim zainteresowaniu Niemcami i ukierunkowaniu mojej
drogi zawodowej. Jako student wyjeżdżałem na obozy organizowane
przez Akcję Znaku Pokuty (Aktion Sühnezeichen), spotykając się i prowadząc interesujące rozmowy z niemieckimi rówieśnikami. Także na
temat mojej pracy magisterskiej na kierunku nauki polityczne wybrałem zagadnienie „Stosunki polsko-niemieckie po 1989 r.”. Jako baczny
obserwator wydarzeń i częściowo ich bezpośredni uczestnik nie mogłem przejść obojętnie wobec ogromnego, pozytywnego zwrotu, jakiego Polacy i Niemcy dokonali w tych latach w każdym aspekcie swoich
relacji. Po ukończeniu studiów, także w Krajowej Szkole Administracji
Publicznej, swe kroki skierowałem ku Ministerstwu Spraw Zagranicznych, gdzie przed długi czas zajmowałem się Niemcami. Dziś pracuję
w Wydziale Politycznym Ambasady RP w Berlinie.
Jaki jest mój obraz Niemiec dziś:
Dzięki wielokrotnym pobytom w Niemczech, poznaniu wielu Niemców
i opanowaniu języka niemieckiego mogę stwierdzić, że czuję się w Niemczech jak w domu. Dostrzegam oczywiście różnice między Polakami
i Niemcami, którym towarzyszy jednak otwartość i zainteresowanie
drugim narodem. Dzięki wspólnej obecności w strukturach europejskich
i euroatlantyckich, swobodzie podróżowania i ścisłej współpracy we
wszystkich dziedzinach staliśmy się sobie bliżsi i coraz lepiej się rozumiemy. Niemcy postrzegam dziś jako bardzo nam przyjazny, otwarty na
dialog kraj, z którym powinniśmy utrzymywać dobre, partnerskie relacje.

Zdjęcia: archiwum prywatne, archiwum PNWM

Marcin Czech (drugi od lewej) podczas polsko-niemiecko-ukraińskiej konferencji PNWM w listopadzie 2015 roku w Elstal.
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Notka Biograficzna
Nazwisko: Wacker
Imię: Nelly
Miejsce zamieszkania: Berlin
Zawód: studentka

Mój pierwszy kontakt z Polską:
W 2005 roku pojechałam na rok szkolny do Krakowa. Mieszkałam
u polskiej rodziny i chodziłam do pierwszej klasy liceum.
O czym myślałam przed pierwszym spotkaniem z Polską:
Wydaje mi się, że nie miałam żadnych konkretnych wyobrażeń o Polsce. Byłam po prostu ciekawa kraju sąsiada, który dla wielu wciąż
pozostawał nieznany. Rodzice mojej koleżanki pochodzili z Polski i to
powodowało, że byłam jeszcze bardziej ciekawa.
Moje pierwsze wrażenie po przyjeździe do Polski:
Byłam podekscytowana, ale początki nie były proste. Przez bardzo
długi czas niewiele rozumiałam na lekcjach, dopiero po około czterech
miesiącach byłam w stanie powoli porozumiewać się po polsku. Stale
otaczał mnie język polski i było to dość męczące i często też frustrujące, bo miałam nadzieję, że będę robić szybsze postępy.
To zrobiło na mnie wrażenie:
W mojej klasie szybko znalazłam trzy przyjaciółki, które wspierały
mnie na co dzień w szkole.
Dziwne było:
To, że moja nowa szkoła funkcjonowała zupełnie inaczej niż moja niemiecka. Wszyscy odnosili się do „pań profesor“ i „panów profesorów“
z dużym szacunkiem, a lekcje były zazwyczaj prowadzone frontalnie.
Na początku każdej lekcji jedna przypadkowa osoba była odpytywana
z przerobionego na ostatnich zajęciach materiału, co często powodowało duże napięcie przed daną lekcją. A czytanie Goethego, inaczej
niż w programie nauczania w mojej szkole w Niemczech, było obowiązkowe.

zdjęcia: archiwum prywatne

Wpływ pobytu w Polsce na moje późniejsze życie:
Rok spędzony w polskiej szkole był dla mnie tak fascynujący, że nie
mogłam przestać interesować się Polską i stale chciałam ją odwiedzać. Licencjat napisałam na Uniwersytecie w Münster na kierunku

Nelly Wacker podczas swojej praktyki w PNWM w 2014 roku, w trakcie Konferencji Jednostek Centralnych PNWM.

Europa Środkowo-Wschodnia, a obecnie studiuję historię na Wolnym
Uniwersytecie w Berlinie w Instytucie Europy Wschodniej. W minionych latach nawiązywałam kolejne znajomości, podróżowałam, byłam praktykantką w Miejscu Pamięci i Muzeum na Majdanku, studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim i w ten sposób poznawałam
różne obszary życia w Polsce i za każdym razem zdobywałam nowe
doświadczenia. Czuję się w Polsce bardzo dobrze, z zaciekawieniem
poznaję ludzi i ich perspektywy, życiowe historie i opinie, a także
coraz lepiej rozumiem polskie społeczeństwo i jego kulturową tożsamość.
Bardzo interesuję się także historią Polski i polską kulturą pamięci.
Miałam z nimi do czynienia np. podczas publicznych uroczystości
z okazji Święta Niepodległości czy obchodów rocznicy wyzwolenia obozu na Majdanku, odwiedzając muzea czy przyglądając się toczonym
w Polsce dyskusjom, np. na temat stosunków polsko-ukraińskich czy
polsko-żydowskich, a także podczas osobistych rozmów.
Mój obraz Polski dzisiaj:
Jest bardzo zróżnicowany, gdyż za każdym razem odkrywałam coś nowego, dokonywałam nowych spostrzeżeń czy zajmowałam się Polską
z naukowej perspektywy. Tak właśnie dowiedziałam się więcej na temat trudności, z jakimi borykali się Polacy podczas przemian po roku
1989 i o istniejących dziś problemach społecznych. Najwięcej słyszę
o trudnościach młodych dorosłych w znalezieniu pracy, tym bardziej
stałego i dobrze płatnego stanowiska. Z czasem dowiadywałam się
także coraz więcej o społecznej i politycznej roli kościoła katolickiego
w przeszłości, np. za czasów PRL. A dzięki mojej znajomości polskiego
i historii mogę teraz również lepiej zrozumieć i zaklasyfikować aktualne dyskusje polityczne i publiczne, które są obecnie bardzo intensywne
i prowadzone w napiętej atmosferze.
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Notka biograficzna
Nazwisko: Ostrowska
Imię: Monika
Miejsce zamieszkania: Gorzów Wlkp.
Zawód: nauczycielka języka niemieckiego

Mój pierwszy kontakt z Niemcami:
Jako 10-letnia dziewczynka wyjechałam na kolonię do zaprzyjaźnionej
z Polską NRD, nie pamiętam nazwy miejscowości.

Gdy już przyjechałam do Niemiec, to…:
… wszystkie obawy minęły, a mój pierwszy pobyt w Niemczech w Rastede będę pamiętała do końca życia. Okazało się, że Niemcy to miły,
sympatyczny naród, że traktują drugiego człowieka jak równorzędnego
partnera do rozmowy, że są szczerze zainteresowani przedstawicielami innych narodowości, że są otwarci i wcale tak głośno nie mówią jak
przedstawiano to w filmach.
Na każdym kroku spotykałam się z wyrazami sympatii i przyjacielską atmosferą.
Super było:
Wszystko, na owe czasy, po prostu wszystko!!! W supermarketach widziałam polską szynkę, której my nie mogliśmy w Polsce kupić, a jak
już się ją „wystało”, to była jedzona od święta.
Półki sklepowe uginające się od towarów i te sklepy odzieżowe, raj
dla dziewczyn! Kolorowe ciuchy, szałowe buty – rewelacja! Super była
też szkoła. Uczniowie niemieccy mieli możliwość rozwijania swoich
pasji, uczestnicząc w różnych kółkach zainteresowań, takich jak kółko
muzyczne czy fotograficzne i wiele innych, których nazw już nie pamiętam. Super było świętowanie karnawału. Do tej pory myślałam, że
Polacy wiodą prym w zabawie, ale myliłam się. Niemcy przygotowali
dla nas super zabawę karnawałową, na którą wszyscy się przebrali,
łącznie z nauczycielami. To było dla mnie też niespotykane.
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Monika Ostrowska (ósma od lewej) w otoczeniu swoich uczniów.

Dziwne było:
Jedzenie kanapek podczas śniadania na drewnianych deskach do
krojenia. Teraz to mnie nie dziwi, bo to jest nawet wygodne. Sortowanie śmieci – musiałam myśleć, co i do jakiego pojemnika wyrzucić.
Oszczędzanie wody podczas brania prysznica – spłukać się – zamknąć
wodę – namydlić się – zamknąć wodę itd. Wtedy było to dla mnie dziwne,
teraz już nie.
Wpływ pobytu w Niemczech na moje dalsze życie:
Pobyt w Niemczech, a przede wszystkim poznanie mojej Austauschpartnerin Sandry i jej rodziny wywarło duży wpływ na moje dalsze
życie. Po przyjeździe z Niemiec zaczęłam jeszcze więcej uczyć się
języka niemieckiego. Nauka zaczęła sprawiać mi przyjemność i radość. Pomyślałam sobie: a może będę studiować germanistykę? I taką
też decyzję podjęłam. Obecnie uczę języka niemieckiego w szkole,
której jestem absolwentką i staram się zarazić moich uczniów chęcią
do nauki języka niemieckiego. Jestem również współorganizatorką
wymiany uczniowskiej ze szkołą w Rastede, a więc historia zatoczyła
koło i mam nadzieję, że moi uczniowie, tak jak ja, nawiążą wspaniałe
przyjaźnie, które przetrwają ponad 20 lat. Z moją niemiecką rodziną,
bo tak ją nazywam, utrzymuję do dzisiaj kontakt i zawsze myślę o nich
ciepło i z sympatią. To oni dali mi kiedyś szansę na odwiedzenie ich
ojczyzny i skosztowanie Zachodu. Dzięki wymianie, w której miałam
przyjemność brać udział, poznałam życzliwych Niemców i taki ich
obraz staram się przekazywać następnym pokoleniom.
Jaki jest mój obraz Niemiec dziś:
Dzisiaj mój obraz Niemiec różni się od tego sprzed ponad 20 lat.
Uważam jednak, że jest to naród pracowity, rozsądny i myślący o przyszłości, czego wyrazem było spędzające mi sen z powiek sortowanie
śmieci. Uważam również, że Niemcy są otwarci i tolerancyjni, no
i uporządkowani.

zdjęcia: archiwum prywatne

Co myślałam przed swoją pierwszą podróżą do Niemiec:
Pierwszym poważnym i w miarę długotrwałym pobytem w Niemczech
był dwutygodniowy pobyt związany z moim uczestnictwem w wymianie
młodzieżowej naszej szkoły – I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie
Wlkp. ze szkołą Kooperative Gesamtschule w Rastede. Nie mogłam
doczekać się wyjazdu, ponieważ we wrześniu 1992 roku uczniowie
mojej szkoły gościli młodzież niemiecką i okazało się, że ten pobyt był
fantastyczny pod każdym względem: językowym, towarzyskim oraz
kulturowym. Mimo bariery językowej – uczyłam się języka niemieckiego tylko rok – uważam, że atmosfera wymiany była niepowtarzalna i niezapomniana. Jako uczniowie pochodzący z kraju tzw. bloku
wschodniego chłonęliśmy wszystko, co było “zachodnie”. Dziewczyny
zaczęły nosić chusty zawiązane wokół szyi, okulary typu lenonki, długie,
modne za Zachodzie wisiory, niektóre z nich mam do dzisiaj. Po prostu
– pragnęliśmy być jak nasi niemieccy koledzy i koleżanki. Idąc ulicami
Gorzowa z moją Austauschpartnerin (partnerką z wymiany – przyp.
red.), czułam na sobie wzrok przechodniów, którzy z zazdrością patrzyli
na nas, chłonąc każdy “zapach Zachodu”. W lutym 1993 roku pojechałam do Niemiec w ramach rewizyty uczniów naszej szkoły. Trochę
obawiałam się tego pobytu, ponieważ byłam zdana tylko na siebie
i swoje umiejętności językowe, a te, owszem, rozwijałam z miesiąca na
miesiąc, ale jednak słownictwo, którego używałam, było w znacznym
stopniu ograniczone, co mogło wpłynąć na jakość mojej komunikacji
z goszczącą mnie rodziną. Obawiałam się również takiej codzienności
typu: poranna toaleta, jedzenie śniadania, poproszenie o coś do picia
czy do jedzenia.
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Jak to się zaczęło...

Traktat sąsiedzki:
misja (z)realizowana
Dwudziesta piąta rocznica zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy skłania do refleksji nad jego znaczeniem
i oddziaływaniem na stan wzajemnych relacji. Powszechnie docenione zostało
znaczenie traktatu, podejmującego jednocześnie próbę zarówno uporządkowania
zaszłości i obciążeń historycznych, jak i zaprojektowania rozwoju współpracy
przy uwzględnieniu polskich aspiracji dotyczących integracji europejskiej.
Wraz z ambitnymi celami politycznym sformułowana została propozycja kształtowania procesu, który miał doprowadzić do ich osiągnięcia.

zdjęciE: Zdjęcie: Fotolia/Spuno

Szczególna rola młodzieży
Wyznaczenie nowych kierunków współpracy obejmowało trzy zasadnicze płaszczyzny relacji: polityczną, gospodarczą i społeczną. Właśnie
w sferze relacji społecznych rozstrzygnąć się miały kluczowe „miękkie”
zmiany we wzajemnych relacjach: wypracowanie i ugruntowanie społecznego poparcia dla budowy dobrego sąsiedztwa. Program współpracy w tym zakresie został szeroko nakreślony. Podkreślone zostało
polityczne znaczenie ożywionego dialogu między przedstawicielami
społeczeństw. Preambuła wskazywała na szczególną rolę młodzieży
w nowym kształtowaniu stosunków obu państw i narodów oraz budowie
zaufania między nimi. To wzajemne poznanie i zrozumienie młodych
pokoleń przyczynić się miało – według art. 30 traktatu – do nadania
porozumieniu i pojednaniu „trwałego charakteru”.
Traktat tworzył ramy umożliwiające zaangażowanie się w proces
zbliżenia. Odwoływał się do istniejących bądź planowanych instytucji

i stawiał na stymulowanie i wykorzystanie oddolnych inicjatyw oraz
na łączenie porozumienia międzykulturowego z indywidualnymi dążeniami w zakresie edukacji, działalności twórczej, poszerzania perspektyw zawodowych i poznawania języka. W konsekwencji wdrażanie
procesu zbliżenia zakładało wielość form, dziedzin i aktorów.

Sprawdzone zasady współpracy
Podpisanie wraz z traktatem umowy o Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oznaczało niezwłoczne przejście do realizacji nakreślonego w nim programu kooperacji. Nowatorska w wymiarze bilateralnym organizacja pomyślnie przeszła próbę czasu w niezmienionym
zasadniczo kształcie. Sprawdziła się koncepcja funkcjonowania i jej
przełożenie na strukturę i procedury. Do sukcesu przyczyniły się
zasady rządzące praktyczną współpracą. Ma być ona realizowana
w sposób inkluzyjny, umożliwiając uczestniczenie w spotkaniach →
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zachowaniu ducha traktatu. Uwzględnienia wymagają zmiany zachodzące w Polsce i Niemczech oraz ich europejskim otoczeniu, a także
trendy ponadnarodowe oddziałujące na społeczeństwa i formy komunikacji. Zachowanie zdolności angażowania młodych jest niezbędne,
zwłaszcza że wyczerpują się dotychczasowe motywacje leżące u podstaw współpracy.
Ponadto stałym punktem orientacyjnym przy organizacji kontaktów młodzieży Polski i Niemiec powinna pozostać specyfika bilateralna. Polsko-niemiecka współpraca młodzieży nie jest tylko jednym
z wariantów międzynarodowej współpracy młodzieży, ale włączona
została w zadanie budowy dobrego sąsiedztwa. Podejmowane inicjatywy powinny odzwierciedlać koncepcyjnie ten profil i przez to wyróżniać się wśród licznych europejskich przedsięwzięć skierowanych
do młodego pokolenia. W tych kategoriach należy także rozpatrywać
zapewnienie wsparcia politycznego, zwłaszcza w postaci patronatu
prezydentów Polski i Niemiec.
Większej efektywności realizacji traktatu sąsiedzkiego przysłużyć mogłaby się zewnętrzna ewaluacja dotychczasowej działalności
w kontekście współpracy młodzieży. Na bazie doświadczeń minionego
ćwierćwiecza wypracować można by propozycje optymalnej odpowiedzi na wskazane powyżej wyzwania adaptacji i profilowania. Możliwa
byłaby przy tym także pełna prezentacja roli PNWM na drodze od poznawania się po latach bez dialogu, poprzez budowę zaufania i niwelowanie uprzedzeń, ku porozumieniu i pojednaniu. Zacieśnienie relacji
Polski i Niemiec w duchu dobrego sąsiedztwa to mission possible, ale
wymaga czasu i wysiłku, by osiągnęła stadium mission accomplished.

Wyzwania na przyszłość

Tekst wyraża prywatne opinie autorki.
Ryszarda Formuszewicz
– w latach 2009-2014 analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a następnie
w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Od stycznia 2016 roku jest koordynatorem projektów
w dziale politycznym Fundacji Genshagen.

Zdjęcia: Rząd Federalny/Arne Schambeck, archiwum prywatne

i wspólnych przedsięwzięciach całej młodzieży i jej organizacjom.
Zasada wymiany gwarantuje zaangażowanie uczestników z obu
państw. Partnerstwo umożliwia zakotwiczenie kontaktów młodego
pokolenia w różnorodnych instytucjach i organizacjach oświatowych,
wychowawczych, kulturalnych i sportowych, sprzyjając ich licznemu
zaangażowaniu w kontakty polsko-niemieckie. Realizacja własnych
przedsięwzięć odbywa się w duchu subsydiarności, czyli z założeniem, że zamierzony cel nie może być osiągnięty przez podmioty
prywatne i publiczne.
Skala kontaktów młodzieży Polski i Niemiec byłaby bez wątpienia mniejsza bez wsparcia merytorycznego i finansowego ze
strony PNWM. Istotny wkład w realizację traktatowego programu
współpracy młodego pokolenia wnoszą także Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej, Europejski Uniwersytet Viadrina, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, a także ośrodki spotkań, także te
w miejscach pamięci. Poprzez członkostwo Polski w Unii Europejskiej
rozszerzeniu uległy ramy i instrumentarium dla aktywności młodych
Polaków i Niemców. Dotyczy to zwłaszcza wymiany akademickiej
i naukowej oraz przygotowania zawodowego i mobilności.
Dla zobrazowania realizacji traktatowej agendy współpracy młodzieży posłużyć się można prostymi wskaźnikami ilościowymi, jak
choćby liczba uczestników i projektów, wartość środków przeznaczanych na wspieranie kontaktów, liczba osób uczących się języka sąsiada. Zdecydowanie trudniej mierzyć zachodzące zmiany jakościowe
w sferze postaw i przekonań. Do refleksji skłania w szczególności
przebieg dyskusji wokół kryzysu migracyjnego, który upodobnił się do
specyficznego testu obciążeniowego także w wymiarze bilateralnym.

Twórcy traktatu zakładali, że urzeczywistnienie jego celów wymaga
czasu i zaangażowania kolejnych pokoleń. Z tej długoterminowej perspektywy wynikają dla struktur i instrumentów służących wspieraniu
kontaktów młodzieży z Polski i Niemiec dwa zasadnicze wyzwania.
Konieczne jest rozwijanie zdolność adaptacji, zarówno samych instytucji, jak i ich programów, pozwalającej na aktualizację oferty dla
młodzieży w zmieniających się okolicznościach, przy jednoczesnym

16

info pnwm nr 1/2016

info pnwm nr 1/2016

#2gether4more

W prezencie dla PNWM – zróbmy razem coś dla innych!
Jaki najpiękniejszy prezent urodzinowy mogła wymarzyć sobie PNWM
od młodzieży z Polski i Niemiec? By wspólnie (2gether) dla innych
(4more) zrobili coś pożytecznego. By pokazali światu, że 25 lat PNWM
to czas udanej polsko-niemieckiej współpracy, zaangażowanych projektów i dobrej zabawy. Projektów, podczas których młodzież nie tylko
poznaje lepiej siebie, lecz wspólnie robi też coś dobrego dla lokalnej
społeczności, dla najmłodszych lub najstarszych, dla przyrody czy dla
zwierząt. Z okazji swojego 25-lecia PNWM ogłosiła zatem kampanię pod
hasłem #2gether4more, której charakter najlepiej oddają fotograficzne
impresje z projektów. Po więcej zdjęć i filmów z pierwszej – młodzieżowej – ręki warto zajrzeć na stronę: www.2gether4more.pnwm.org

„Kto wie, jakie kolory ma niemiecka flaga?” W chełmińskim przedszkolu i na
miejskim rynku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie
i Grotefend-Gymnasium w Münden dzielili się wiedzą o Niemczech z najmłodszymi i mieszkańcami miasta. Zabawy było co niemiara.

Zdjęcia: archiwum PNWM, HOCHDREI, Florian Brandenburg, Piotr Strojnowski

Jak stworzyć nietypową mapę miasta? Na świetny pomysł wpadli uczniowie
XCIX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta z Warszawy i Max-Born-Gymnasium w Backnang. Nagrali odgłosy miasta, aby utworzyć z nich
interaktywną mapę Stuttgartu. Kto się tam wybiera, niech skorzysta!

Grabimy! Zaniedbany cmentarz w Pieszycach to już przeszłość. Zadbali o to młodzi ludzie z Zespołu Szkół im. ks. J. Dzierżonia w Pieszycach i Mariengymnasium
w Jever. Warto pamiętać o takich miejscach!

Świat bez śmieci jest piękniejszy! Polsko-niemiecka drużyna piłkarska stowarzyszenia HochDrei z Poczdamu i Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie pokazała, że potrafi współpracować nie tylko na boisku.
Porządek kontra bałagan – 1:0.

„Welcome Refugees“ – „Witajcie, uchodźcy“ brzmiał tytuł projektu Zespołu
Szkól w Ozimku i szkoły Heimschule Lender w Sasbach. O problemach, nadziejach i codziennym życiu młodzież z Polski i Niemiec rozmawiała ze swoimi
rówieśnikami oraz dziećmi z Syrii. Był też czas na wspólną zabawę i pracę
przy sadzeniu symbolicznego drzewa.
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Ludzie

Od samego początku istnienia PNWM do jej zespołu dołącza
rokrocznie dwoje młodych ludzi, którzy odbywają swój wolontariat za granicą, w jednym z naszych biur. W tym roku
są to Agnieszka Kloc z Gdańska, która wspiera pracowników poczdamskiego biura PNWM i Florian Brandenburg
z Detmold, który przez rok służy pomocą zespołowi biura
warszawskiego. Aby mogli „na własnej skórze“ doświadczyć,
co oznacza współpraca polsko-niemiecka i jak wygląda za-
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rządzanie projektem, wolontariusze mają możliwość zaplanowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia. W związku
z jubileuszem 25-lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży Agnieszka i Florian postanowili dowiedzieć się,
jak potoczyły się dalsze losy byłych wolontariuszy PNWM
i jak z dzisiejszej perspektywy postrzegają oni czas spędzony
w naszej organizacji. Dlatego też udali się do nich z wizytą,
by przeprowadzić z nimi wywiady.

„To była doskonała decyzja“
Dlaczego zdecydowałeś się właśnie na Polskę?
Muszę powiedzieć, że początkowo chciałem wyjechać do Europy Zachodniej (Francja/Anglia). Jednak kiedy podczas wizyty w organizacji
wysyłającej ICE przeczytałem opis projektu w Warszawie, było dla
mnie jasne, że chcę jechać do Polski, także dlatego, że mój dziadek
jest rodowitym warszawiakiem. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że była to doskonała decyzja.
Jakie wydarzenie z czasu Twojego pobytu w PNWM najbardziej zapadło Ci w pamięć?
Na pewno wspólny projekt wolontariuszy realizowany z Martą Wąsowską. Razem zorganizowaliśmy spotkanie poruszające kwestie historyczne, skierowane do młodzieży w Dreźnie i Warszawie. Może właśnie
dlatego jestem teraz nauczycielem historii, ponieważ praca z młodzieżą sprawiła mi wiele radości. Chociaż przed wyjazdem na roczny pobyt
za granicą chciałem studiować inny kierunek.
Jak przebiegała współpraca z Martą?
Marta bardzo dobrze znała język niemiecki, co było na moją korzyść.
Wprawdzie uczyłem się języka polskiego, ale szło mi opornie. Dobrze
się uzupełnialiśmy i współpraca była zawsze pozytywna.
Czy podczas tego roku coś Cię zaskoczyło?
Tak, na przykład emocjonalność języka. Czasami miałem wrażenie, że
ludzie na siebie krzyczą lub się kłócą, ale było inaczej. Okazywało się,
że rozmawiają ze sobą normalnie, tylko dla mnie brzmiało to w taki
sposób, bo nie znałem języka. Zaskoczyła mnie także otwartość i gościnność Polaków.
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Czy ten rok był dla Ciebie inspiracją?
To było coś więcej, to był impuls i punkt zwrotny w moim życiu. Bez
niego nie byłbym dziś nauczycielem i nie zrobiłbym wielu rzeczy, które
potem zrobiłem. Ten projekt i ten rok dużo mi pokazały i dzięki nim
jestem dzisiaj tu, gdzie jestem. Jestem bardzo szczęśliwy i czuję, że
jestem we właściwym miejscu w swoim życiu. To mi dużo daje i to jest
właśnie efekt tego pobytu w Warszawie. Ten rok to czas na refleksję
o swojej przyszłości. Także moim uczniom radzę, aby przeżyli taki
czas, bo on rozwija osobowość i jest ubogaceniem.
Czy byłeś czasami czymś rozczarowany?
Czas… za szybko płynął, niestety (śmiech). A poza tym niczym więcej.

zdjęcia: Gebhard Ruess, Leszek Gburzyński

Maik Gueldenstern swój wolontariat odbył w latach 2005/2006
w Warszawie. Dzisiaj pracuje jako nauczyciel w Hamburgu. Odwiedziła go Agnieszka Kloc i rozmawiała z nim o jego pracy wolontariusza i o PNWM.
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Wolontariusze nie tylko do kopiowania

Zdjęcie: Christoph Bastert

Katarzyna Prystasz była wolontariuszką w poczdamskim biurze
PNWM w latach 2007/2008. Spotkała się z Agnieszką Kloc w Heidelbergu, gdzie pracuje w fundacji Internationaler Bund, m.in. jako
koordynator wolontariuszy.
Skąd pomysł na wolontariat w PNWM?
Studiowałam germanistykę i moim marzeniem było wykorzystać znajomość języka w pracy.
Wolontariat nie był zapewne Twoją pierwszą wizytą w Niemczech?
Pierwszą wizytą był wyjazd do Stade na spotkanie młodzieży. Pamiętam, jak bardzo chciałam pojechać i przyjrzeć się różnicom między
krajami. Wszystko było dla mnie bardzo nowe, bardzo świeże.
Czy wyjazd ten wpłynął jakoś na późniejszy wybór miejsca wolontariatu?
Nie. Wyjazdem, który zrobił na mnie największe wrażenie i miał największy wpływ na moją decyzję, co robić dalej, też zawodowo, była
późniejsza wizyta w Berlinie. Znajomi zaprosili mnie z siostrą i pokazali nam naprawdę dużo. To był chyba tydzień, bardzo intensywny
czas. Wtedy właśnie stwierdziłam, że muszę się nauczyć języka, nie
tylko dla siebie, ale też dla tych, którzy nas ugościli.
Jak dokładnie znalazłaś informację o wolontariacie?
Na projekcie międzynarodowym w trakcie studiów w Olsztynie dowiedziałam się, że istnieje organizacja przeprowadzająca spotkania młodzieży. Koleżanka zachęciła mnie do tego, żeby uczestniczyć w jednym
z nich. W ten sposób zebrałam więcej informacji o PNWM i o wolontariacie. Im więcej się dowiadywałam, tym bardziej zależało mi na tym,
żeby to pragnienie zrealizować.
W końcu się udało. Jak pracowało się w PNWM?
Bardzo mi się podobało, że wolontariusze nie są wykorzystywani jedynie do „kopiowania i wklejania”, ale mają też możliwość realizacji własnych pomysłów. Wraz z wolontariuszem z Warszawy przygotowaliśmy
projekt polsko-niemiecko-ukraiński. Realizacja projektu na Mazurach
to była nerwówka, ale ogólnie został dobrze przygotowany.
Co było najbardziej stresujące podczas realizacji?
W teorii wszystko wydaje się dużo łatwiejsze: wie się, że trzeba mieć daty,
miejsce, program, tłumacza, referentów i tak dalej, że trzeba wszystko
ładnie rozliczyć. Jednak w momencie, kiedy zaczyna się nad tym samodzielnie pracować, okazuje się, że to wcale nie jest takie proste.
To, co było stresujące – potwierdzą to zapewne wszyscy, którzy robili projekty – to zgłoszenia. Nasz projekt zakładał uczestnictwo trzech

nacji. Musieliśmy ogłaszać się w trzech różnych krajach i starać się,
żeby liczba uczestników była w miarę równa. O ile sobie dobrze przypominam, nie do końca to się nam udało odnośnie Ukrainy. Była to
kwestia wiz. Obawialiśmy się, że wymiana nie dojdzie do skutku, bo
mamy za mało uczestników.
Później jest też taki czas, kiedy ktoś stoi przed grupą i chciałby
powiedzieć coś sensownego. To też nie jest takie łatwe.
A poza projektem – była jakaś sytuacja, która szczególnie zapadła Ci
w pamięć?
Konferencja jednostek centralnych. Zostali zaproszeni przedstawiciele
organizacji, które rozpatrują wnioski o wspieranie polsko-niemieckich
projektów i niekiedy też je same realizują. Po wielu poważnych spotkaniach przyszedł czas na zabawę w średniowieczny jarmark. Pracownicy
i wolontariusze PNWM poprzebierali się w dawne stroje i mieli dawać
różne zadania uczestnikom. Moim zadaniem było to, żeby osoby, które
do mnie podchodzą, zaśpiewały piosenkę. Myślałam że to się w ogóle
nie uda, ale niemówiąca po polsku Niemka zaczęła śpiewać „Kochanie,
jak się masz...”. Dostała ode mnie maksymalną liczbę punktów.
Z perspektywy czasu: jaką decyzją był wyjazd na wolontariat?
Jestem bardzo zadowolona. Wszystko zaczęło się w odpowiednim
miejscu i w odpowiednim czasie. W trakcie tego wolontariatu w Poczdamie dowiedziałam się więcej o pracy projektowej – bo przecież efekt
końcowy, który wszyscy widzą, poprzedzony jest intensywną pracą.
Coraz bardziej mnie to interesowało i moim marzeniem stało się, żeby
zajmować się tym zawodowo.
Marzenie spełniło się…
Tak się złożyło, że dowiedziałam się w odpowiednim czasie, że w instytucji Internationaler Bund poszukują pracownika. Pomyślałam:
„No dobrze, może moje szanse nie są specjalnie duże, ale spróbuję”.
Okazało się, że moje szanse takie małe nie były, bo pojawiła się w moim
życiorysie PNWM. I to nie było bez znaczenia. Mój pracodawca realizuje
projekty ze wsparciem PNWM. Dużą rolę odgrywało to, że znam tę organizację, i wiem, na co zwrócić uwagę przy projektach. Te doświadczenia,
które zabrałam jako wolontariuszka w PNWM, pomogły mi na pewno
w późniejszej pracy. Wylądowałam we Frankfurcie nad Odrą, właściwie
na granicy. Nadal miałam kontakt z dwoma językami, z dwiema kulturami w życiu codziennym i w pracy. Później pojawił się pomysł na zmianę
miejsca zamieszkania. Od pół roku pracuję w Heidelbergu, zajmuję się
wolontariuszami i sprawia mi to dużą przyjemność.
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O decyzji o wolontariacie podjętej w pięć sekund i pozornym bałaganie na biurku szefa Florian Brandenburg rozmawiał ze Stanisławem
Kornatowskim, wolontariuszem w Poczdamie w latach 2000/2001,
dziś wydawcą w telewizji TVN 24.
Dlaczego na swój wolontariat wybrałeś akurat Niemcy?
Pamiętam, jak z jednym dobrym znajomym spotkaliśmy się z Niemcami i oni zaczęli rozmawiać po niemiecku. Język angielski wydawał się
takim językiem obcym, którym mówią wszyscy, a niemiecki był tylko
dla wybranych. Nic nie rozumiałem i to było fascynujące.
Zdążyłeś rozpocząć naukę w Polsce?
Nie. Jak pojechałem do Niemiec, w ogóle nie znałem niemieckiego. Nic.
Pierwsze słowo, którego się nauczyłem, to Zutaten (składniki – przyp.
red.). Nie wiem, czy to teraz się jeszcze odbywa, że jako wolontariusz
w PNWM jeździ się do Drezna na seminarium. Tam podczas jednego takiego spotkania było śniadanie i był jogurt. No i Zutaten poznałem jako
pierwsze. Potem poszło szybko. Po pół roku już mogłem mówić.
Chodziłeś na kurs?
Tak, cztery razy w tygodniu, w Instytucie Goethego w Berlinie.
I jak Ci się podobało?
Fantastycznie. Międzynarodowa grupa. Ludzie z Ghany, ze Stanów, ze
Szkocji. Była nawet Turczynka, która – ja chodziłem do grupy początkujących – mieszkała już w Niemczech szesnaście lat, ale dopiero
wtedy mąż pozwolił jej uczyć się niemieckiego.
Były jakieś obawy przed wyjazdem?
Pewnie największą obawą było to, żeby używać języka w takich najnormalniejszych sprawach codziennych – w sklepach czy w urzędach.
Dlatego szybko się uczyłem, bo nie chciałem przerywać i mówić:
„Przepraszam, bo ja nie rozumiem”. Miałem wtedy – ile? – dwadzieścia jeden lat i to była przygoda. Wtedy jesteś bardzo otwarty na
wszystko, co ma się wydarzyć. Bardzo chcesz się zachowywać swobodnie, poczuć, że to też jest jakieś twoje miejsce.
Potrzebowałeś dużo czasu do namysłu, decydując się na wolontariat?
Kiedy pojawiła się możliwość, decyzja trwała właściwie chyba pięć
sekund.
A jaka była reakcja Twoich bliskich na wyjazd?
Rodzina zawsze mnie wspierała w moich wyborach, więc jak powiedziałem, że wyjeżdżam, stwierdzili: „Świetnie – gratulujemy ci!”.
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Naprawdę? Nie bali się?
Nie, dlaczego? To była moja decyzja. Wtedy zostawiłem swoją pracę.
Wziąłem urlop dziekański na dwóch uczelniach i pojechałem. Od początku było wiadomo, że to będzie jeden rok. To nie jest dużo. To są nowe
doświadczenia, to jest nauka języka, to jest przygoda. Co się później okazało: także nauka funkcjonowania w organizacji z wyraźnie podzielonymi
obowiązkami. To była dobra lekcja, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje.
Co Ci się najbardziej podobało?
Że przez takie małe biura, jak to w Poczdamie, działa się na taką
skalę. Jak organizowaliśmy konkretne programy, widziało się nie tylko
w liczbach, że się wymieniło milion młodzieży, ale były też konkretne
sprawozdania z konkretnymi ludźmi na zdjęciach, z podpisami, każdy
miał jakąś swoją historię. To zawsze robiło na mnie wielkie wrażenie.
Jakieś szczególne wspomnienia z pracy?
Pamiętam, jak zadzwonił do mnie przełożony, bo nie było go akurat
w biurze i mówi „Stach, czy mógłbyś podejść do mojego biurka?”.
Wszędzie takie stosy papierów i wydawałoby się, że żadnego porządku tam nie ma, a on mówi: „Jak staniesz przed biurkiem, to po lewej
stronie masz trzy takie sterty i w tej środkowej trzeci dokument od
góry”. Sprawdziłem. On: „To jest to i to”. A ja: „Tak”. On: „Jaki tam jest
numer?” On miał absolutnie ogarnięty ten swój niby-bałagan.
W ogóle to była osobowość. Uczysz się języka, jak się ludzie komunikują, a potem idziesz schodami, biegnie przełożony, ja mu mówię:
„Morgen!” (skrót od zwrotu „Guten Morgen!” oznaczającego „Dzień
dobry!” w godzinach porannych; słowo „morgen” znaczy jednak także
„jutro” – przyp. red.), a on: „Heute!” („Dziś!”).
Najtrudniejsze doświadczenia w Niemczech i w PNWM? Już powiedziałeś, że z językiem...
Tak, najtrudniejszy był ten początek... Pamiętam też, jak musiałem
tygodniami sprawdzać u przełożonego w papierach, czy się wyjazdy
zgadzają czy nie. Zarzucił mnie tym i to było żmudne i ciężkie. Ale
jakichś kryzysów chyba nie było.
Nauczyłeś się dużo rzeczy, które mogłeś potem wykorzystać w życiu?
Języka przede wszystkim. I to jest ogromny kapitał, ponieważ jeżeli
nie jesteś rzucony na głęboką wodę, nie ma innej sytuacji, w której
mógłbyś się tak dobrze nauczyć. Poczdam jest o tyle specyficzny, że
tam w biurze bardzo dużo ludzi mówi po polsku. Natomiast tak czy
siak, życie w obcym kraju przez cały rok, jeszcze mając jakąś szkołę
językową, jak ja miałem, jest nie do przecenienia. W żadnych innych
warunkach nie nauczyłbyś się języka w tak krótkim czasie.
Ze względu na kraj nauczyłem się jakiejś skrupulatności, oszczędzania nie tylko pieniędzy, ale chociażby energii i takich rzeczy, na
które wcześniej nie zwracałem uwagi. Niemcy mają wszystko zaplanowane. To jest coś, co mi zostało, z czego mogłem się wcześniej trochę
śmiać, a teraz strasznie mi pomaga i stało się naturalne.
Co się zmieniło po tym roku?
Skończyłem studia i stosunkowo szybko zacząłem pracować. Najpierw
jako stażysta, później dostałem pracę w Gazecie Wyborczej, gdzie
zresztą znajomość języka i Niemiec ułatwiła mi pisanie o stosunkach
międzynarodowych. Potem zacząłem pracować w telewizji, gdzie jestem do dzisiaj.
Czy wolontariat był dobrą decyzją?
Super. Każdemu polecam. Myślę, że bardzo dużo mi dał. Na pewno nawet
więcej, niż jakbym się zdecydował na pracę przez ten rok. Bo wolontariat
otwiera na inne perspektywy i sposób myślenia, a nie tylko na zarabianie
pieniędzy. Pozwala na życie na trochę innych zasadach przez jakiś czas
i to jest dobre. To okres w życiu, żeby robić coś dla idei. Bo jeśli nie wtedy,
kiedy masz 21-22 lata, to kiedy? Potem już nie masz na to czasu.

Zdjęcie: Tomasz Tołłoczko

Otwarty na wszystko, co ma się
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Uczucie bycia wolnym

Zdjęcie: Caroline Queda

Phillip Hattrup odbył swoją służbę wolontariacką w Warszawie w latach 1999/2000. Dziś jest kierownikiem jednego z działów firmy Westfleisch z Münster, gdzie spotkał się z Florianem Brandenburgiem.
Czy przed przyjazdem do Warszawy byłeś już kiedyś w Polsce?
Tak, na wymianie uczniów, ponieważ moja ówczesna szkoła w Münster
miała szkołę partnerską w Lublinie.
Jak radziłeś sobie z językiem polskim?
Bez znajomości języka było trochę tak: „Ojej, przecież ja nie znam
żadnego słowa po polsku!“. To była właściwie jedyna przeszkoda.
Pamiętam, że jeszcze w domu zacząłem się uczyć polskiego, miałem
samouczek. I wtedy pomyślałem: „Kurczę, ja nigdy się tego nie nauczę!“ – bo to było takie trudne.
Jaka była atmosfera w zespole PNWM, czułeś się dobrze zintegrowany?
Tak, od początku wszystko ułożyło się super! Było mi łatwiej, bo prawie wszyscy w biurze znali oba języki, więc wszystko rozumiałem.
Wszyscy zawsze chętnie mi pomagali i mnie wspierali. Chciałem robić
dużo rzeczy i to właśnie było najfajniejsze w PNWM – miałem możliwość współtworzenia i organizacji wielu projektów. Krótko mówiąc: to
była super współpraca.
Jakie były Twoje zadania w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży?
Zajmowałem się przede wszystkim pracami administracyjnymi. To,
co było nowością dla mojego rocznika, to możliwość współtworzenia
i organizacji własnych projektów. Postrzegałem to jako moją szansę,
dzięki której będę mógł potem towarzyszyć innym w realizacji projektów. To było najfajniejsze i najciekawsze, że można było korzystać
z dofinansowania na projekty, na organizację spotkań dla młodzieży
polskiej i niemieckiej.

Czy teraz coś Cię łączy z Polską, z ludźmi, czy byłeś tam w ostatnim
czasie?
Szczerze mówiąc, wcześniej tak. Po moim roku w PNWM studiowałem
we Frankfurcie nad Odrą i mieszkałem w Słubicach. Wcześniejszy
roczny pobyt w Polsce wpłynął na wybór tego miejsca nauki. Potem
wieki nie byłem w Polsce, aż przyjechałem służbowo do Warszawy
przed trzema laty.
Poznałeś dawne miejsca?
No pewnie, poznałem tę czy inną dawną knajpkę, ponownie zobaczyłem niektóre ulice i zabytki. I spotkałem Arka. W 1998 roku Arek był
w biurze w Poczdamie i potem przeprowadził się do Warszawy. Spędzaliśmy wtedy ze sobą dużo czasu.
Który moment był dla Ciebie najpiękniejszy?
Trudno powiedzieć i trudno coś wybrać. Ten cały rok był pozytywny,
było wiele pięknych momentów. Jakoś nie miałem żadnych trudności,
tylko same pozytywne doświadczenia, bo moje życie w tym czasie
pełne było radości ze spotkań polsko-niemieckich oraz dzięki temu
uczuciu bycia wolnym.
Czy doświadczenia z tego okresu wpłynęły na Twoje dalsze życie?
Tak, bardzo, bo ten czas mnie kształtował, mogłem robić tak wiele
i aktywnie się we wszystko włączać. Nauczyłem się motywować sam
siebie. Ten czas przyniósł mi wiele pozytywnych doświadczeń, które
mogłem potem zabrać ze sobą dalej.
Czy masz jakieś rady dla wolontariuszy takich jak ja, którymi możesz
się ze mną podzielić?
Korzystaj z możliwości, które masz! Aktywnie szukaj zadań i włączaj
się w ich realizację. Nikt nie stanie ci na przeszkodzie.
Florian: Czy chcesz jeszcze coś dodać?
Chcę zaapelować do siebie samego, abym kiedyś znów pojechał do
Polski (śmiech).
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Misja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania oraz współpracę młodych Polaków
i Niemców, aby mogli się poznać, rozbudzić wzajemną ciekawość, zbudować zrozumienie i zostać przyjaciółmi.
Podstawami naszej działalności są równość i partnerstwo. Pracujemy w polsko-niemieckim zespole, mówimy w obu
językach, jesteśmy obecni w obu krajach.
Jesteśmy partnerem dla szkół, organizacji, inicjatyw młodzieżowych oraz instytucji pracujących na rzecz młodzieży.
Wspieramy je w kreowaniu spotkań. Udzielamy dotacji, informujemy, doradzamy i organizujemy dla nich szkolenia.
Polsko-niemieckie spotkania młodzieży są bardzo różnorodne, podobnie jak zainteresowania młodych ludzi w obu
krajach. Dlatego też dofinansowujemy projekty o różnej tematyce, różnych formach realizacji i różnych koncepcjach
pedagogicznych.

Zależy nam na tym, aby spotkanie młodzieży było autentyczne, by opierało się na wspólnych przeżyciach, nauce
i działaniu. Dzięki temu młodzież może odkrywać podobieństwa i różnice, zmieniać punkt widzenia, a także uczyć
się doceniać i szanować to, co własne i co obce. Spotkania polsko-niemieckie są dla młodych ludzi okazją do
zaangażowania się, partycypacji i współdecydowania. Dodają im pewności siebie oraz wspierają ich rozwój osobisty.
Ze wszystkimi organizacjami, które wspieramy i z którymi współpracujemy, prowadzimy dialog oparty na wzajemnym
zaufaniu. Szczególne znaczenie mają dla nas zasada subsydiarności, partnerskie relacje oraz działanie poparte
praktyczną wiedzą. Dlatego jesteśmy obecni we wszystkich regionach Polski i Niemiec, nawiązujemy kontakty,
docieramy z informacją i inicjujemy partnerstwa ponadgraniczne.

Grafika: Michał Żak

Wielu ludzi związało swoje życie z polsko-niemiecką wymianą młodzieży. Razem z nimi dbamy o dobre sąsiedztwo,
którym żyjemy na co dzień. Sąsiedztwo, które kształtuje więzi między ludźmi z Polski i Niemiec oraz przyczynia się do
pokojowego współistnienia w Europie.
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Wizja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
PNWM buduje fundamenty dobrosąsiedzkich relacji między Polakami i Niemcami.
PNWM wyzwala energię młodych Polaków i Niemców, umożliwiając im twórczą współpracę. PNWM jest otwarta na
pomysły i inicjatywy młodych ludzi ze wszystkich środowisk – tak zróżnicowanych, jak różnorodne są Polska i Niemcy.
Wymiana młodzieży jest stałym elementem programowym pracy szkół, organizacji pozarządowych i społeczności
lokalnych w obu krajach.
PNWM wzmacnia społeczeństwo obywatelskie. Młodzi ludzie wykorzystują to do wspólnych inicjatyw – także poza
granicami obu krajów.
PNWM jest organizacją uczącą się. W swojej codziennej pracy czerpie z twórczych dokonań obu krajów i dostosowuje
swoją ofertę do zmieniających się potrzeb i oczekiwań młodych ludzi.
Praca PNWM stanowi inspirację dla innych sąsiedztw w Europie i poza jej granicami.

Co jest dla nas naprawdę
ważne
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urodziny to dobry powód do świętowania. Z tej okazji
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży organizuje
wiele wydarzeń. Przykładem urodzinowej akcji jest choćby kampania #2gether4more dedykowana młodym ludziom z Polski
i Niemiec. Akcja zachęca ich do przyłączenia się z własnymi pomysłami do jubileuszu PNWM. W ramach przygotowań do obchodów rocznicy powstania postanowiliśmy także dokonać podsumowania działalności i wspólnie zastanowić się, czym właściwie jest istota PNWM i jakie
cele chcielibyśmy wyznaczyć organizacji na przyszłość. Rezultatem
tych rozważań jest nowe sformułowanie misji i wizji PNWM.
Wiele kwestii opisanych w tych dokumentach to wartości i cele,
które już od dawna stanowią podstawy naszej pracy. Podstawy najwidoczniej dobre, skoro przedstawiciele różnych krajów w Europie i na
świecie, mających trudne relacje ze swoimi sąsiadami, w minionych
latach wielokrotnie prosili nas o zaprezentowanie doświadczeń w zakresie polsko-niemieckiej współpracy jako wzorcowych.

Zadanie opisania możliwie krótko, obrazowo i zrozumiale podstaw
naszej działalności spowodowało, że skupiliśmy się na tym, co naprawdę ważne, co nas motywuje do realizacji zamierzonych zadań i do czego
chcemy się w przyszłości zobowiązać. W pracy nad wizerunkiem wspierało nas wielu partnerów: Fundacja Partners Polska w roli doradcy
całego procesu, liczne szkoły i organizacje młodzieżowe biorące udział
w ankiecie, partnerzy i jednostki centralne, z którymi konsultowaliśmy
nasze przemyślenia, i wreszcie Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, która podczas swojego posiedzenia w styczniu 2016 roku
jednogłośnie przyjęła dokumenty misji i wizji. Postanowiliśmy też podjąć działania wcielające ich zapisy w życie, by owoce wielomiesięcznej
pracy nie zostały dokumentami pisanymi „do szuflady“.

Wymiana dla wszystkich
Współpraca polsko-niemiecka istniała jeszcze zanim powołano
PNWM, lecz dopiero powstanie naszej organizacji spowodowało,

→
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Misja i Wizja PNWM

Różnorodność jako motyw przewodni
Ponieważ PNWM nie narzuca tematów spotkań młodzieży, mamy do
czynienia z ich dużą różnorodnością, z różnymi koncepcjami pedagogicznymi i formami realizacji dotowanych przez nas projektów. To
była, jest i będzie jedna z podstawowych zasad naszej pracy. Chcemy,
by od 2017 roku to właśnie różnorodność stała się tematem przewodnim naszej działalności programowej. Ciekawość i otwartość na
różnorodność, różne kultury, religie, narodowości, inne opinie i sposoby życia to w epoce globalizacji ważne cechy, dzięki którym młodzież
może odnaleźć się w coraz bardziej złożonym świecie. Dzięki uczestnictwu w programach międzynarodowych młodzi ludzie zyskują okazję, by pochylić się nad własną tożsamością, by zweryfikować własne
poglądy i relacje społeczne. Mają także możliwość zmiany perspektywy, mogą zrozumieć to, co wydaje się obce i wyrobić sobie własne
zdanie, nie dając zwieść się stereotypom i uprzedzeniom.

Wzmacnianie wymiany z Europą Wschodnią
Polsko-niemieckie spotkania młodzieży służą przede wszystkim poznaniu kraju sąsiada i mieszkających w nim ludzi, spotkaniu i wymianie z rówieśnikami, odnalezieniu podobieństw i różnic. Podczas ostatnich 25 lat nastąpił rozwój transgranicznych partnerstw szkół, związków młodzieżowych, klubów sportowych i placówek edukacyjnych,
co spowodowało powstanie trwałej sieci kontaktów i udowodniło, że
jest ona w stanie stawić czoło różnym trudnościom. Poza rozmową
o wspólnej historii i teraźniejszości polscy i niemieccy partnerzy coraz
częściej dostrzegają szerszą perspektywę. PNWM dokłada wszelkich
starań, by rozszerzać tę bilateralną współpracę i jak najczęściej włączać w nią kraje trzecie. Często są to nasi najbliżsi sąsiedzi – Czechy
albo Francja. Zdarzają się jednak również dość nietypowe konstelacje,
jak np. owocna współpraca szkół i ośrodków młodzieżowych z Polski,
Niemiec i Maroka.
Szczególne znaczenie dla Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży mają projekty współpracy z Ukrainą, realizowane na rzecz
budowania społeczeństwa obywatelskiego. PNWM w minionym roku
umożliwiła około 100 takich spotkań, między innymi dzięki dodatkowym funduszom pozyskanym z niemieckiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, przeznaczonym na współpracę z krajami Partnerstwa
Wschodniego. W przyszłości chcielibyśmy dalej umacniać niniejszą
współpracę trójstronną. Wychodzimy z założenia, że polsko-niemiecka wymiana z Ukrainą, Białorusią, Rosją i innymi państwami Partnerstwa Wschodniego stanie się naturalną częścią międzynarodowej
wymiany młodzieży w Europie i że spotkania tego typu staną się oczywistością zarówno dla młodzieży, jak i organizatorów spotkań.

PNWM to nie urząd
Od samego początku subsydiarność, partnerstwo i działania poparte
praktyczną wiedzą stanowiły najważniejsze zasady pracy PNWM. To
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Piotr Womela był dyrektorem zarządzającym PNWM od kwietnia 2003 roku do września
2007 roku. Pracuje obecnie w Fundacji Konrada
Adenauera w Polsce.

Gdy słyszę
„PNWM“, to myślę: spotkanie.
PNWM to dla mnie… świetna inicjatywa, która poprzez wymianę młodzieży pozwala przełamywać stereotypy
i kompleksy.
Jest coś, czego brakuje mi w PNWM: większego budżetu na
wymianę – zawsze może być lepiej.
W PNWM szczególnie lubię: bezpośredniość, szczerość
i radość młodych uczestników wymiany.

one były w minionych latach gwarantem jej sukcesu. Dziś co roku
pozytywnie rozpatrujemy i rozliczamy ponad 3000 projektów. Wymaga
to sporego zaangażowania administracyjnego. PNWM nie jest jednak
typowym urzędem i nie chce nim być. Dlatego też stale analizujemy,
czy nasze procedury grantowe są przejrzyste i przystępne, tak by
nakład pracy biurokratycznej związanej ze złożeniem i rozliczeniem
wniosku pozostał możliwie niewielki. Jednocześnie czujemy się zobowiązani do utrzymywania wysokich standardów jakości i do rozwijania
wymiany młodzieży. W ścisłej współpracy z organizacjami partnerskimi i jednostkami centralnymi będziemy dalej rozszerzać naszą ofertę
informacyjną, doradczą i szkoleniową. Obejmuje ona zarówno doradztwo mailowe lub telefoniczne, jak i obecność na spotkaniach informacyjnych i giełdach partnerskich oraz intensywne wykorzystanie
mediów społecznościowych. Pragniemy być organizacją proaktywną
i stale uczącą się, otwartą na zmieniającą się rzeczywistość młodzieży
i pracy z młodzieżą w obu krajach.

Przygotowanie PNWM na przyszłość
Minione 25-lecie pokazało, że warto inwestować w polsko-niemiecką
wymianę młodzieży. Przekazywane przez oba rządy wkłady finansowe
już od dawna nie wystarczają jednak, by umożliwić realizację wszystkich wartościowych projektów. Stale wzrasta liczba zadań realizowanych przez PNWM, jak na przykład przekazanie organizacji przez niemieckie kraje związkowe kompetencji w zakresie wspierania wymiany
szkolnej. Budżet, którym dysponuje PNWM, pozostaje jednakże bez
zmian, choć nastąpiła już pierwsza drobna poprawa w postaci dodatkowych środków na rok 2016. Do tego od kilku lat PNWM z sukcesem
pozyskuje środki zewnętrzne. Jeśli jednak mamy być w stanie dobrze
wypełniać naszą misję także w przyszłości, to koniecznym i pilnym
jest poczynienie kolejnych kroków w zakresie podwyższenia budżetu
PNWM. 25. rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, a zarazem powołania do życia PNWM, nie stanowią
zatem tylko dobrej okazji do świętowania, lecz są powodem, by kroki
te przedsięwziąć.

Stephan Erb
– dyrektor zarządzający Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży.

Zdjęcie: ARCHIWUM PRYWATNE, Michael Lüder

że mogła być systematycznie rozszerzana i że dziś obejmuje ona swoim zasięgiem wszystkie obszary pracy z młodzieżą oraz dociera do
wszystkich regionów Polski i Niemiec. Już ponad 2,7 miliona młodych
ludzi skorzystało ze wsparcia PNWM. W przyszłości chcielibyśmy docierać do jeszcze większego grona młodzieży, szczególnie tej, dla której międzynarodowe doświadczenia nie są codziennością – do uczniów
szkół specjalnych i zawodowych lub do młodzieży w fazie orientacji
zawodowej. Działania w tym zakresie rozpoczęliśmy, inicjując projekt
modelowy „Razem osiągniemy więcej“ i wybierając jako tematyczny
priorytet naszej działalności „Perspektywy zawodowe“. Uczestnicząc
w inicjatywie „Szkoła żyje wymianą“ (Austausch macht Schule), zaangażowaliśmy się w przedsięwzięcia na rzecz większego otwarcia
się niemieckich szkół na współpracę międzynarodową. Naszym długofalowym celem jest to, żeby wymiana stała się czymś oczywistym
w systemie edukacji i żeby każdy młody człowiek w trakcie nauki miał
możliwość zdobycia międzynarodowych doświadczeń.
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Kolejnych innowacyjnych
pomysłów
PNWM jest dla
mnie… bardzo ważną częścią
mojego życia zawodowego, niezwykłym
projektem, którego rezultaty trwają do dzisiaj, projektem politycznym, cieszącym się szeroką akceptacją
społeczną.
Wymiana młodzieży to dla mnie… najlepsza forma porozumienia między narodami oraz doświadczenia kształtujące osobowość
i odciskające piętno na całe życie.

Dyrektor XLIX LO im. J. W. Goethego w Warszawie Renata Zygrzak
(pierwsza od lewej) oraz nauczyciele prowadzący w szkole wymianę:
Ewa Kucharska (druga od prawej) i Mariusz Słoka (trzeci od lewej) z nauczycielkami z partnerskiej szkoły Helmholtzgymnasium
w Hilden Joanną Bieberstein (druga od lewej) i Christiane Heider
(pierwsza od prawej).
Składamy wszystkim pracownikom Jugendwerku serdeczne
gratulacje i szczere wyrazy uznania oraz wdzięczności za kilkunastoletnią już pomoc w realizacji polsko-niemieckich projektów
edukacyjnych.

Zdjęcia: Julia Dunin-Brzezińska, archiwa prywatne

Dzięki PNWM nasi uczniowie razem z niemieckimi kolegami
poznawali trudne karty wspólnej historii, uczyli się kultury obu
narodów, przełamywali bariery komunikacyjne, dyskutowali nad
przyszłością Europy… Pracowali też twórczo: pisali reportaże, robili
wywiady, wystawiali dwujęzyczne spektakle, przygotowywali koncerty i wystawy, publikowali artykuły… Słowem – uczyli się w warunkach bardziej atrakcyjnych niż zwykły system klasowo-lekcyjny.

Jeśli miałbym polecić komuś PNWM, powiedziałbym tak:
w wymianie międzykulturowej PNWM osiągnęła przeciwieństwo tego, co na temat innych nacji wykrzykuje się
w knajpach. PNWM pomaga przezwyciężać stereotypy,
umożliwia poznanie miłych Polaków i Niemców,
a teraz także innych narodowości, oraz uczy
wzajemnego szacunku.

Heribert Kuhn zajmował się na początku lat 90. jako pracownik
referatu międzynarodowej polityki młodzieżowej w Federalnym
Ministerstwie ds. Kobiet i Młodzieży (Bundesministerium für Frauen und Jugend) współtworzeniem PNWM. Dziś jest kierownikiem referatu
w Departamencie Centralnym Federalnego
Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet
i Młodzieży (Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend).

Na dalsze lata życzymy PNWM wytrwałości, kolejnych innowacyjnych pomysłów i realizacji ambitnych celów. I, mamy nadzieję, że zawsze będziecie blisko nas… Wszystkiego najlepszego! Kolejnych 25 lat!

Plony polsko-niemieckich
spotkań będziemy zbierać
wiele lat
Iwona Kowalczyk
– pracownik Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania, kierownik jednostki
centralnej PNWM w euroregionie.

25-lecie PNWM to ważny czas dla dobrych relacji sąsiedzkich. Dzięki
zaangażowaniu wielu animatorów i uczestników polsko-niemieckich
wymian młodzieżowych udało się zrealizować ciekawe i różnorodne
projekty w każdym zakątku Polski i Niemiec. Wszystkie te wydarzenia
i spotkania zaowocują, jestem tego pewna, a plony będziemy zbierać
jeszcze przez wiele kolejnych lat. Na następne 25 lat życzę naszej
organizacji dalszej dobrej współpracy obu rządów i umiejętności
odpowiadania na nowe wyzwania następnych pokoleń.
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Nie unikać kontrowersyjnych
tematów
Lisi Maier
– od 2012 roku przewodnicząca Niemieckiej
Federalnej Rady Młodzieży (Deutscher Bundesjugendring). W tej funkcji reprezentuje na
płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej interesy młodzieży z 16 landowych rad młodzieży
i ponad 30 związków młodzieżowych, jak
również ich zrzeszeń, aktywnych na terenie całych Niemiec.

Życzymy PNWM nieustającej niezależności i dalekowzroczności, pozwalających na reagowanie na zmiany polityczne i społeczne. Oba
kraje potrzebują społecznego zaangażowania ludzi młodych i organizacji ich zrzeszających, szczególnie w tych czasach, trudnych nie tylko
dla Europy. Dlatego również w kolejnych 25 latach PNWM pozostanie
dla nas nieodzowną częścią międzynarodowej współpracy na rzecz
młodzieży w sercu Europy, kształtującą również naszą pracę z partnerami z innych krajów, takich jak Ukraina i Izrael.

Współpraca bilateralna z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych
(PROM) jest bardzo ważnym elementem współpracy międzynarodowej
Niemieckiej Federalnej Rady Młodzieży. W ostatnich latach wspólnie
zajmowaliśmy się problematyką młodzieżową Unii Europejskiej, także
w ramach Dialogu Usystematyzowanego, wspieraliśmy kolejne projekty z ukraińską Narodową Radą Młodzieży, a we współpracy z kolegami z Izraela stworzyliśmy nowe metody pracy na rzecz upamiętniania. Dlatego ważne jest, aby programy, które rozwijają współpracę
z nowymi organizacjami partnerskimi w krajach trzecich, uzyskały od
PNWM wsparcie, zarówno finansowe, jak i ideowe, a tematy w nich
poruszane znalazły odzwierciedlenie w jej pracy. Konieczne jest
zatem tak solidne finansowanie działalności PNWM, aby projekty te
mogły być realizowane wspólnie, bez potrzeby poszukiwania finansowania z innych źródeł. Tylko w ten sposób Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży pozostanie nadal widoczna i rozpoznawalna wśród
młodych ludzi w Polsce i Niemczech.
I na koniec: PNWM powinna realizować swoją misję i podejmować
tematy bliskie młodym ludziom w obu krajach. W przyszłości nadal
nie wolno jej unikać kontrowersyjnych tematów!

Siły na kolejne wyzwania
Lothar Harles
– prezes zarządu Wspólnoty Roboczej
Katolicko-Społecznych Dzieł Wychowania
w Niemczech (Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke e. V.).

Życzę sobie, by PNWM oraz podmioty i grupy otrzymujące jej wsparcie, stale na nowo zadawały sobie następujące pytania: Jakie nadzieje żywią i jakim problemom muszą stawiać czoło młodzi ludzie
w obu państwach? W jakim stanie są nasze społeczeństwa? W jaki
sposób możemy się przyczynić do pozytywnego rozwoju naszych
krajów?
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W ciągu minionych lat udało się wiele osiągnąć. Jednak nie zawsze
wszystko rozwija się tylko na plus. Musimy przetrzymać momenty
konfliktów i niezgody i nauczyć się z nimi obchodzić. Powinniśmy
zatem najpierw posłuchać tego, co mówią nasi partnerzy, a później
spróbować zrozumieć, co jest dla nich ważne, przedstawić sobie wzajemnie swój punkt widzenia i starać się znaleźć wspólny mianownik.
Sama rozmowa i refleksja to nie wszystko. Poza tym ważne jest, by
w ramach spotkań być blisko siebie i w życiu codziennym razem zbierać nowe, dobre doświadczenia. Jeśli się to uda, to polsko-niemiecka
współpraca pozostanie również w przyszłości ciekawa i owocna. A impuls, by zrobić pierwszy krok, przychodzi z PNWM.
Zdjęcia: archiwa prywatne

Podczas ostatnich 25 lat zasiano wiele ziaren bliskości i przyjaźni pomiędzy Polską a Niemcami. Ziarna te zakiełkowały. Życzę PNWM, by
mogła się teraz cieszyć plonami swojej owocnej pracy w budowaniu
i wzmacnianiu stosunków polsko-niemieckich i miała siłę na kolejne
wyzwania. Jako jednostka centralna z ramienia kościoła katolickiego
w Niemczech skupiająca się na tematach związanych z etyką i polityką jesteśmy wspólnie z naszymi partnerami z Polski gotowi dalej
angażować się w polsko-niemiecką współpracę. Dalej także liczymy
na sprawdzonych już partnerów i mamy nadzieję na pozyskiwanie
nowych.
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By w kolejnym wydaniu Wielkiego
Słownika Języka Polskiego
znalazło się hasło Jugendwerk!
Rafał Borkowski
– prezes zarządu Fundacji „Krzyżowa”
dla Porozumienia Europejskiego, jednostki
centralnej PNWM.

Drogi Jugendwerku, sto lat, szczęścia, pomyślności i spełnienia
marzeń....
Szczęście w przypadku organizacji międzynarodowej oznacza może
skuteczne wypełnianie swojej misji i realizację wizji wypracowanej
przez organizację? Życzę więc PNWM, aby dalej umożliwiała spotkania młodych Polaków i Niemców, by się poznawali, rozumieli i zostawali przyjaciółmi. Niech PNWM dalej wyzwala ich energię i umożliwia
im twórczą współpracę, a różnorodność i otwartość niech będą atutami i wyróżnikami organizacji i jej projektów. Niech w końcu PNWM
dalej inspiruje inne sąsiedztwa w Europie i będzie inspiracją dla społeczeństw obywatelskich i polityków.

Zdjęcia: archiwum prywatne, archiwum PNWM

Pomyślność dla instytucji to moim zdaniem stabilność i przewidywalność planowania. Życzę więc PNWM, aby polscy i niemieccy politycy
odpowiedzialni za budżety państw rozumieli jej znaczenie i zapewnili
niezbędne środki dla jej funkcjonowania. By pamiętali o PNWM nie
tylko w czasie jubileuszy i rocznic, ale na co dzień, planując budżet,
wspierając, pokazując dobre praktyki, doceniając codzienną, nie zawsze spektakularną pracę.
Jakie marzenia może mieć PNWM? Zawsze wspaniałych dyrektorów
zarządzających, których współpraca będzie wzorem partnerstwa
dla pracowników i wszystkich podmiotów organizujących wymiany?
Zaangażowanych i współpracujących ze sobą jednostek centralnych?
Pracowników, którzy zawsze o głowę wyprzedzają innych swoją kreatywnością, otwartością na pomysły partnerów, gotowością wspierania wszystkich, którym się chce, a bez pomocy nie daliby rady?
Nauczycieli i multiplikatorów, którzy zarażają swoim entuzjazmem
i pomysłami? Tłumaczy, którzy przetłumaczą wszystko tak, że autor
oryginalnej wypowiedzi sam sobie zazdrości talentu oratorskiego?
Tak, spełnienia tych marzeń życzę PNWM. Żeby w kolejnym wydaniu
Wielkiego Słownika Języka Polskiego znalazło się hasło Jugendwerk!!!
Mam nadzieję, że PNWM zachowa na kolejnych 25 lat ten najcenniejszy element, który w wytycznych nazywany jest „charakterem spotkania”. Tenże charakter spotkania powinny mieć wszystkie projekty
dofinansowywane przez PNWM. Wówczas ich masowe wspieranie
i różnorodność, którą zapewnia udział Polaków, Niemców i uczestników z innych krajów, gwarantują dobre wymiany. Co roku dbają o to
tysiące młodych ludzi, pozwólmy im więc znaleźć własny sposób,
własną drogę.

Tłumaczą tak, że autor wypowiedzi sam sobie zazdrości talentu oratorskiego:
Rafał Wędrychowski i Piotr Żwak (od lewej) od początku towarzyszą PNWM
w jej pracy.

Kiedy myślę
o PNWM, myślę o mojej zakończonej dziewięć lat temu 14-letniej
pracy, którą ze względu na bezproblemową
kooperację z kolegami z Polski i Niemiec i na niezapomniane wydarzenia po obu stronach Odry, określam jako
najbardziej intensywny i najbardziej interesujący okres na
mojej ścieżce zawodowej.
Wymiana młodzieży to dla mnie... umożliwienie młodym ludziom z obu państw poznania innego kraju, wspólnego tworzenia,
zrozumienia drugich poprzez uczestnictwo w dostosowanych do
wieku aktywnościach, nawiązania i pielęgnowania długotrwałych
przyjaźni.
Dzięki PNWM mogłem przyczynić się do znacznego wzrostu
obrotów poczty niemieckiej, poprzez wysyłkę tysięcy listów
i paczek z różnorodnymi materiałami informacyjnymi do
przyszłych wnioskodawców.
Gdybym miał 25 lat i uczestniczył w wymianie
polsko-niemieckiej, to chciałbym być młodszy,
aby móc przez dłuższy czas czerpać z różnorodnych możliwości wymiany.

Klaus List był w latach 1993-2006 pracownikiem technicznym w poczdamskim biurze
PNWM.

A zatem, PNWM: sto lat, sto lat, niech wspiera, wspiera nas.…
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Stosunki polsko-niemieckie gotowe
na przyszłość
Christiane Brandau
– kierownik biura Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Berlinie.

„25 lat dobrego sąsiedztwa“ – tak brzmi myśl przewodnia wszystkich tegorocznych działań Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
(FWPN). Takie same motto przyświeca przygotowanemu na rok jubileuszowy Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
interaktywnemu kalendarzowi FWPN www.25de.pl (oraz www.25pl.
de), który zachęca instytucje po obu stronach Odry do informowania
o organizowanych przez nie w tym roku wydarzeniach polsko-niemieckich.
Rok 2016 jest rokiem jubileuszowym także dla FWPN. W następstwie transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej rządy Polski
i Niemiec postanowiły, że zaległe zobowiązania w kwocie 570 milionów marek niemieckich, powstałe w wyniku długu zaciągniętego
przez Polskę w latach siedemdziesiątych, nie trafią z powrotem do
Niemiec, ale zostaną wpłacone na fundusz, z którego finansowane
będą projekty polsko-niemieckie. Do zarządzania tymi środkami powołano Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Jej celem była od
samego początku praca nad poprawą jakości stosunków polsko-niemieckich. Obecnie fundacja, która na przestrzeni 25 lat wsparła blisko 15 000 projektów ze wszystkich sfer życia społecznego, zarządza
stałym kapitałem.
Główną ideą działalności operacyjnej fundacji jest docieranie do
animatorów, którzy mają możliwość przekazywania swoich doświadczeń dalej. I tak FWPN łączy przedstawicieli mediów z obu krajów,
wspiera dialog pomiędzy decydentami i środowiskiem opiniotwórczym
oraz umożliwia współpracę uczelni wyższych.
Działania fundacji i jej partnerów w obszarze edukacji i kultury
skierowane są szczególnie do ludzi młodych. I tak szkoły na tere-

nie całych Niemiec odwiedza PolenMobil, wspólny projekt Instytutu
Spraw Polskich w Darmstadt (Deutsches Polen-Institut) i FWPN,
by zarażać uczniów „bakcylem” Polski i języka polskiego. Konkurs
„Young Europeans Award” jest wspólną inicjatywą FWPN, FrancuskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży (Deutsch-Französisches Jugendwerk, DFJW), Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Fundacji
Kultury Allianz (Allianz Kulturstiftung) i Fundacji Hippocrène, w ramach której grupy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w 2016 roku
zostały zaproszone do kreatywnej konfrontacji z pytaniem „Jak daleko
sięga Europa?”. Z kolei studenci, członkowie „Młodej Redakcji”, mają
możliwość spotkania się z przedstawicielami mediów, zdobycia umiejętności dziennikarskich podczas warsztatów oraz przygotowywania
sprawozdań z wybranych wydarzeń polsko-niemieckich. Ofertę FWPN
uzupełniają filmy i wystawy wraz z materiałami dydaktycznymi, które
dają uczniom całkowicie nowy dostęp do wspólnej historii.
Do szerokiego grona odbiorców w Polsce i Niemczech fundacja
dociera jednak przede wszystkim dzięki projektom organizowanym
wspólnie przez partnerów polskich i niemieckich zaangażowanych
w pracę z młodzieżą. One (również) otrzymują wsparcie finansowe –
na wspólne przedsięwzięcia teatralne, poszukiwanie historycznych
śladów lub „warsztaty przyszłości” na tematy ekologiczne. W ten
sposób poprzez każde spotkanie młodych ludzi kondycja stosunków
polsko-niemieckich jest coraz lepsza, a to dobry znak na przyszłość.

Ulrike Kind
– referentka ds. Polski, Węgier, Czech i Słowacji
w Kancelarii Senatu w Berlinie.

W tym roku obchodzimy 25. rocznicę podpisania umowy partnerskiej
między Warszawą a Berlinem. Odchodzimy 25-lecie dwóch miast, które
do 1989 roku przynajmniej częściowo były zakorzenione w zupełnie innych
systemach ideologicznych. W trakcie tych 25 lat w obu miastach miały
miejsce dynamiczne zmiany polityczne i gospodarcze, a także w zakresie zagospodarowania przestrzennego. To 25 lat bardzo zmieniło obraz
i sposób postrzegania obu stolic. Nie wolno także zapomnieć o tym, że dla
Warszawy Berlin był także miastem, w którym swoje źródło miało wiele
krzywd wyrządzonych Polsce w czasach nazistowskich i we wcześniej-
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szych stuleciach. Na początku lat 90. stosunki polsko-niemieckie znajdowały się pod silnym wpływem starych wyobrażeń i doświadczeń historycznych, przez co konieczne było najpierw zbudowanie wzajemnego zaufania.
Warszawa i Berlin (Wschodni) już od 1967 roku były związane partnerstwem. Gdy po 1990 roku ponownie zjednoczony Berlin na nowo
ustalał swoje partnerstwa, spoglądał wstecz na trzy partnerskie miasta
dawnego zachodniego Berlina (Los Angeles, Paryż i Madryt) i ponad 80
partnerstw swojej dawnej wschodniej części. Z inicjatywy urzędującego
wtedy burmistrza, Eberharda Diepgena, chciano poprzez ponowne
zawarcie umów partnerskich z Warszawą i Moskwą na nowo aktywować linię łączącą Paryż, Berlin, Warszawę i Moskwę – taką informację
można przeczytać w Gazecie Berlińskiej (Berliner Zeitung) z 20 lipca
1991 roku. W sierpniu 1991 roku ówczesny prezydent Warszawy, Stanisław Wyganowski, przybył do Berlina i podpisał umowę partnerską.
Dla Berlina Polska od zawsze odgrywa szczególną rolę. Z Berlina
do granicy jest niespełna 80 km. Poza tym mieszka dziś w tym mie-

Zdjęcia: ARCHIWA prywatne

25 lat współpracy Warszawa-Berlin
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To, co dziś jest oczywiste
Cezary Król
– koordynator ds. obchodów 25-lecia podpisania
Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy między RP i RFN.

Tegoroczny jubileusz 25-lecia podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy stanowi okazję, by przez pryzmat jego
zapisów spojrzeć na stosunki polsko-niemieckie z perspektywy. Głównym założeniem obchodów roku jubileuszowego powinno być dokonanie rzetelnego bilansu ostatnich 25 lat relacji polsko-niemieckich,
jak również refleksja nt. przyszłości naszych stosunków i przyszłej roli
Polski i Niemiec w polityce europejskiej oraz szerzej – globalnej.
W 2015 roku resorty spraw zagranicznych RP i RFN opracowały
wspólnie koncepcję obchodów 25-lecia traktatu, wyłoniły w drodze
konkursu oficjalne logo obchodów oraz ustanowiły koordynatorów
ds. obchodów 25-lecia podpisania traktatu (ambasador Cezary Król
i ambasador Joachim Bleicker).
Oficjalne logo jubileuszu zostało zaprezentowane przez obu koordynatorów 14 stycznia 2016 roku w siedzibie Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej w Warszawie. Przy tej okazji zaprezentowano
również witrynę internetową obchodów 25-lecia traktatu, stanowiącą interaktywne kalendarium wydarzeń związanych z jubileuszem
(www.25de.pl, www.25pl.de).
Najważniejszym wydarzeniem politycznym obchodów będzie wizyta
Prezydenta RP w Berlinie 16 czerwca oraz wizyta Prezydenta RFN w Polsce 17 czerwca 2016 roku. 19 kwietnia ministrowie spraw zagranicznych
RP i RFN otworzyli w Warszawie jubileuszowe Forum Polsko-Niemieckie. 31 maja wizytę w Berlinie złożył Marszałek Sejmu RP, który wraz ze
swoim niemieckim odpowiednikiem dokonał otwarcia w gmachu Bundestagu przygotowanej przez Muzeum Historii Polski wystawy „Polacy
i Niemcy. Historie dialogu”. 22 czerwca w Berlinie odbędą się natomiast
polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe.
Polskie i niemieckie placówki dyplomatyczne na całym świecie zorganizują wspólne przedsięwzięcia (seminaria, wystawy, wykłady, koncerty, itp.),
prezentujące dorobek ostatniego 25-lecia w stosunkach polsko-niemieckich oraz perspektywy dalszej współpracy dwustronnej i europejskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP wspiera ponadto i patronuje
wielu przedsięwzięciom jubileuszowym na szczeblu samorządowym
i pozarządowym.
Warto pamiętać, że w roku 2016 przypada również 25-lecia funkcjonowania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej. Obie instytucje odegrały nieocenioną
rolę w budowaniu atmosfery wzajemnego zrozumienia, szacunku
i przyjaźni. Ważnym elementem roku jubileuszowego będą również
uroczyste obchody 25-lecia współpracy partnerskiej między Warszawą i Berlinem. Nie sposób nie wspomnieć także o niemieckiej Polonii,
która przygotowała bogaty program obchodów 25-lecia traktatu.
Niewątpliwie polsko-niemiecki Traktat o dobrym sąsiedztwie
wyznaczył kierunki rozwoju naszych stosunków dwustronnych
w ostatnim ćwierćwieczu, stworzył ich fundamenty i ustanowił ramy
współpracy politycznej w najważniejszych obszarach. To, co dziś jest
oczywiste, w roku 1989 takie nie było. Nikt wtedy nie wierzył do końca,
że regularne kontakty na wszystkich szczeblach będą w stosunkach
polsko-niemieckich czymś powszednim.
Stabilne i przyjazne stosunki polsko-niemieckie są niezbędne do
budowy silnej i prawdziwie solidarnej Europy. Liczymy, że rocznica
traktatu przyczyni się do znalezienia wspólnych polsko-niemieckich
rozwiązań dla umacniania właśnie takiej Europy.

Eva Feldmann-Wojtachnia była w latach
1993-1995 pracowniczką PNWM w dziale
Koordynacji w Warszawie.

Kiedy wspominam
czasy swojej pracy w PNWM, myślę o…
ciekawych początkach jej tworzenia, przepracowanych nocach, dobrej współpracy polsko-niemieckiej, nierozbudowanej biurokracji, a za to dużym otwarciu na człowieka
i zaangażowaniu.
PNWM jest dla mnie… jak laboratorium, w którym można (nie! powinno się!) myśleć eksperymentalnie i kreatywnie o tym, jak połączyć ze
sobą młodych ludzi i jak obudzić ich zainteresowanie drugim krajem.
W PNWM szczególnie podoba mi się…, że przez 25 lat swojego
istnienia nie zestarzała się i nie stała się nudną instytucją.
Młodzieńczy wdzięk pozostał, moje gratulacje!

Zdjęcie: ARCHIWA prywatne

ście około 50 000 Polaków i prawie 200 000 berlińczyków o polskich
korzeniach, tworząc drugą pod względem liczebności największą
grupę przyjezdnych. Liczne inicjatywy miejskie, które są często zapraszane na polsko-niemieckie spotkania kontaktowe do berlińskiego
ratusza, stwarzają idealne warunki rozwoju ożywionych stosunków
z Polską i przede wszystkim z Warszawą.
Wraz z ustanowieniem partnerstwa łączącego stolice w 1991 roku
powstała cała sieć powiązań pomiędzy oboma miastami. Jego głównym elementem jest nieustanna wymiana konkretnych doświadczeń.
Nawet jeśli na początku transfer know-how, np. dotyczący ochrony
środowiska, tworzenia struktur administracyjnych, mobilności czy
planowania przestrzennego był intensywniejszy w kierunku z Berlina
do Warszawy, to dziś polega on na równouprawnionej wymianie z zakresu aktualnych tematów mających wpływ na przyszłość obu miast.
Kraj Związkowy Berlin i Miasto Stołeczne Warszawa wspierają,
jako ważny element tegorocznego jubileuszu, liczne mniejsze projekty

obywatelskie i kulturalne, które uwypuklają różnorodność łączących
ich relacji. Może w nich chodzić o intensywniejsze kontakty stowarzyszeń działkowiczów czy klubów szachowych, o czasową zamianę
autobusów między warszawskim i berlińskim zakładem transportu
miejskiego czy wypracowanie przez młodych dorosłych nowych form
współpracy w dziedzinie muzyki, teatru i sztuki. Zaplanowano także
spotkania poświęcone takim tematom jak ucieczka i imigracja czy
zagospodarowanie przestrzenne, służące wymianie doświadczeń
i dialogowi z mieszkańcami. Celem obchodów jubileuszu jest mnożenie istniejących kontaktów i promocja kreatywnych pomysłów, które
staną się wartością dodaną dla obu miast.
W przedsięwzięciach na linii Warszawa-Berlin biorą udział uczniowie, młodzi dorośli i multiplikatorzy, inicjując liczne projekty i angażując się w nie. Często współpracują oni z partnerami na skalę międzynarodową i europejską, dzięki czemu oba miasta stają się bardziej
globalne.
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So many changes, so many chances – @work!
Czy można posmakować współpracę? Jak można w grze wygrać swój zawód? I jak można stać się superbohaterem? 18 polsko-niemieckich grup
młodzieżowych, które dotarły do finału konkursu o Polsko-Niemiecką
Nagrodę Młodzieży 2014-2016 „changes/chances@work“, znalazło
w swoich projektach odpowiedzi na tego typu pytania. Realizując zupełnie różne pomysły, uczestnicy konkursu pochylili się nad zagadnieniami
związanymi z orientacją zawodową młodych ludzi w obu krajach. Opracowywali aplikacje, prowadzili polsko-niemieckie biura podróży czy hotele,
brali udział w treningach przygotowujących do rozmów kwalifikacyjnych
i wspólnie gotowali. Podczas uroczystego rozdania nagród 28 stycznia
2016 roku w Teatrze Capitol w Warszawie wielu gości gratulowało młodzieży, wśród nich Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda,
która była pod wrażeniem jej wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć. Filmowe wspomnienie wieczoru znaleźć można na kanale YouTube PNWM pod adresem: www.youtube.com/DPJWPNWM.

Witając gości uroczystości wręczenia Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży, dyrektorzy zarządzający PNWM Paweł Moras i Stephan Erb (od lewej) podziękowali
młodzieży i opiekunom za zaangażowanie w konkursie.

Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda wyraziła podziw dla
kreatywności i zaangażowania młodzieży i ich nauczycieli oraz opiekunów.

Nagrodę główną w kategorii wymiany szkolnej za projekt „Poczuj smak
współPRACY” Zarządowi Głównemu Polskiego Związku Głuchych w Warszawie
i szkole Schule beim Jakobsweg w Winnenden wręczyła Marzenna Drab, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Finaliści konkursu pokazali, że potrafią nie tylko udanie współpracować, ale
też śpiewać! Wystąpili wspólnie jako chór improwizacyjny pod batutą Seana
Palmera.
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Po uroczystości przyszedł czas na zabawę – do póżnej nocy!

zdjęcia: archiwum PNWM

Z rąk Sekretarza Stanu dr. Ralfa Kleindieka z niemieckiego Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży nagrodę główną w kategorii
wymiany pozaszkolnej otrzymali podopieczni i opiekunowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka z Rydzyny i stowarzyszenia
Gemeinnütziger Berufsbildungsverein z Guben za projekt „Szkoła zawodowa –
mój pozytywny wybór”.
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PUBLIKACJE / PNWM OD ŚRODKA

Od 25 lat zmieniamy perspektywę…
… i chcemy to wszystkim pokazać! Dlatego pod tym właśnie hasłem
obchodzimy nasz jubileusz, wzmacniając jego przekaz kampanią
outdoorową. Plakaty na 60 wiatach przystankowych w Warszawie
i 210 billboardów w Berlinie i Brandenburgii można będzie oglądać
w „urodzinowym” dla PNWM czerwcu. W kampanii wsparła nas
firma Ströer w Niemczech, która przekazała do naszej dyspozycji
tamtejsze powierzchnie reklamowe. Gdy spojrzy się na przedstawioną na billboardach i plakatach grafikę, zaczyna się ona ruszać
i zmieniać – tak, jak zmienia się perspektywa młodzieży, rodzin
i opiekunów pod wpływem spotkań polsko-niemieckich.
Gotowy na zmianę perspektywy?

„Priorytet proszę!”
– znaczek pocztowy
PNWM
Były sobie Ą i Ä. Spotkały się, poznały i stwierdziły, że mają ze sobą
coś wspólnego. Takie historie przydarzają się codziennie młodym
ludziom biorącym udział w spotkaniach polsko-niemieckich. Taką
historię opowiada znaczek pocztowy wydany w Polsce i Niemczech
z okazji jubileuszu 25-lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
(PNWM).
O wydaniu wspólnego znaczka okolicznościowego w obu krajach zdecydowały Poczta Polska i Federalne Ministerstwo Finansów
w Niemczech na wniosek PNWM. W Polsce ma on wartość 2,50 złotego i przyklejając go, można przesłać krajowy list priorytetowy.
Niemieccy miłośnicy tradycyjnej korespondencji mogą natomiast za
pośrednictwem znaczka o nominale 90 centów wysyłać swoje listy do
Polski (i innych krajów europejskich).
Projekt charakterystycznych liter polskiego i niemieckiego alfabetu stworzył polski grafik Maciej Jędrysik. Okolicznościowe znaczki
pocztowe trafiły do obiegu w Polsce i Niemczech 2 czerwca. Kto chce
więc świętować 25. urodziny PNWM, niech priorytetowo puszcza
w obieg jej jubileuszowe znaczki!

Grafiki: leniva, Poczta Polska/Maciej Jędrysik

PNWM od środka
Zmiany w zespole PNWM
W styczniu referat wspierania wymiany szkolnej PNWM
w Warszawie opuścił Malte Koppe, który pracował w nim
przez pięć lat. Jego stanowisko przejęła Saskia Herklotz,
związana już wcześniej z PNWM poprzez swoją pracę
w jednej z jej jednostek centralnych – Federalnym Stowarzyszeniu ds. Kulturowego Kształcenia Dzieci i Młodzieży
(Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung).
1 lipca w dziale administracji w Poczdamie powitamy nową koleżankę Ute Reichenbach. Jej poprzedniczka,
Anna Kurpiewska, żegna się z PNWM po pięciu latach
współpracy.
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