




Projekt „RegioActive – aktywizacja społeczno – kulturalna Regionu” był realizowany przez 
Goleniowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Schloss Bröllin oraz Stowarzyszenie Teatr Brama 
od listopada 2019 do grudnia 2022 roku na terenie transgranicznym: Pomorza Zachodnie-
go, Meklemburgii Pomorze Przednie oraz Brandenburgii.

Podczas realizacji projektu odkrywaliśmy potencjał Regionu i jego mieszkańców, by stworzyć  
wszechstronne działania edukacyjne i kulturalne, które zaangażują lokalne społeczności. 
Poprzez wykorzystanie różnych dziedzin sztuki i kultury wypracowaliśmy przyjazną prze-
strzeń bezpośrednich spotkań, wspólnej pracy oraz wzmacniania sieci kontaktów – tak, 
aby grupy i twórcy zaangażowani w działanie mogli kontynuować współpracę po zakoń-
czeniu zadania. Wierzymy, że dzięki RegioActive uda się wypracować ideę długotrwałej 
współpracy transgranicznej, otwartej na innowacyjne pomysły i kierunki, a partnerzy pozo-
staną ważnymi punktami kulturotwórczymi na mapie Pomeranii.

W ramach projektu zrealizowaliśmy 12 mikro-festiwali i 2 makro-festiwale, które były 
współtworzone przez transgraniczne tandemy oraz polsko-niemieckie społeczności lokalne.  
W projekcie wzięło udział: 38 specjalistów pracujących w projekcie, ponad 1600 mieszkań-
ców Regionu, ponad 70 grup, odbyło się ponad 100 godzin szkoleń, 24 wymiany transgra-
niczne. Cały proces został udokumentowany przez Radka Kurzaja w formie filmu, który 
przedstawia uczestników projektu oraz ich działania, powstała także praca badawcza pn. 

„Dynamiczne sieciowanie w społeczno-kulturalnej aktywności Regionu Transgranicznego” 
autorstwa prof. dra hab. Dariusza Kubinowskiego, a Jacek Hałas i Jarosław Chilkiewicz 
stworzyli album muzyczny pt. „Pomerania Wyobrażona” będący muzyczną podróżą po 
zakątkach Regionu Transgranicznego.

Niniejszy katalog prezentuje 14 zrealizowanych festiwali, które za pomocą zdjęć ukazują  
ludzi i historię niezwykłego procesu angażującego społeczność Pomeranii. 

Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do realizacji projektu RegioActive 
i byli jego częścią.

Das Projekt „RegioActive – soziokulturelle Aktivierung der Region“ wurde vom Kulturhaus 
Goleniów, Verein Schloss Bröllin e.V. und dem Verein Teatr Brama von November 2019 
bis Dezember 2022 in der Grenzregion durchgeführt: Westpommern, Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg.

Im Laufe des Projekts erkundeten wir das Potenzial der Region und ihrer Menschen, um 
komplexe Bildungs- und Kulturaktivitäten zur Einbindung der lokalen Gemeinschaften zu  
entwickeln. Durch die Nutzung verschiedener Kunst- und Kulturbereiche haben wir einen 
freundlichen Raum für persönliche Treffen, Zusammenarbeit und die Stärkung von Net-
zwerken geschaffen, so dass die an der Aktivität beteiligten Gruppen und Künstler auch 
nach Abschluss der Aufgabe weiter zusammenarbeiten konnten. Wir glauben, dass wir durch 
RegioActive die Idee einer langfristigen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit entwickeln 
konnten, die offen für innovative Ideen und Perspektiven ist, und dass die Partner wichtige 
kulturelle Schwerpunkte auf der Landkarte der Pomerania bleiben werden.

Im Rahmen des Projekts realisierten wir 12 Mikro- und 2 Makrofestivals, die von grenzüber-
schreitenden Tandems und deutsch-polnischen lokalen Gemeinschaften mitgestaltet wurden.  
Am Projekt waren beteiligt: 38 Fachleute, die an dem Projekt arbeiten, mehr als 1.600  
Einwohner der Region, mehr als 70 Gruppen, mehr als 100 Stunden Weiterbildung hat stat-
tgefunden, 24 grenzüberschreitende Austausche. Der gesamte Prozess wurde von Radek 
Kurzaj in Form eines Films dokumentiert, der die Projektteilnehmer und ihre Aktivitäten vor-
stellt. Prof. Dariusz Kubinowski verfasste eine Forschungsarbeit mit dem Titel „Dynamische 
Vernetzung in der soziokulturellen Aktivität der grenzüberschreitenden Region“, und Jacek 
Hałas und Jarosław Chilkiewicz erstellten ein Musikalbum mit dem Titel „Pomerania Wy-
obrażona“, eine musikalische Reise durch die Landstriche der grenzüberschreitenden Region.

Dieser Katalog stellt 14 durchgeführte Festivals vor und zeigt anhand von Fotografien die 
Menschen und Geschichten eines außergewöhnlichen Prozesses, an dem die Gemeinschaft 
der Pomerania beteiligt war.

Wir möchten uns bei allen bedanken, 
die das Projekt RegioActive mitgestaltet haben 
und an den Projektaktivitäten beteiligt waren.
 
 



mik ro - fe s t i va l

Wałcz
9–10 VII 2021
Jennifer Crissey
Maciej Łukaszewicz
Julia Knaust
Nils Wollschläger
  



Pierwszy mikro-festiwal otworzyliśmy cyrkowym 
show na głównym placu w mieście, a zakończyliśmy 
wielką paradą marzeń. Przez dwa dni okolica dwóch 
wałeckich jezior tętniła życiem i zapraszała do zaba-
wy. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego 
na festiwalu, gdzie obok fire-show rozgrywa się po-
szukiwanie skarbów, a nocne koncerty poprzedzają  
wróżby ze szklanej kuli.

Das erste Mikro-Festival wurde mit einer Zirkusvor-
stellung auf dem Hauptplatz der Stadt eröffnet und  
endete mit einer großen Traumparade. Zwei Tage 
lang war die Landschaft um die beiden Seen in Wałcz 
voll von Leben und Spaß. Auf dem Festival konnte je-
der etwas Interessantes für sich finden, denn neben 
einer Feuershow gab es eine Schatzsuche und vor 
den Abendkonzerten hatte man die Möglichkeit, aus 
einer Glaskugel wahrzusagen.



mik ro - fe s t i va l

NeubraNdeNburg
1–2 X 2021
Rika Weniger
Marlen Fuhrmann
Dorota Porowska
Kamil Malecki



Zapomniane centrum handlowe stało się sceną dla różnorodnych 
działań kulturalnych i artystycznych. Scena teatralna w opuszczonym 
butiku, balet wózków sklepowych, nieme kino i automat, który pozwa-
la zrozumieć czym jest gniew. Przestrzeń, która kojarzy się jedynie  
z codziennymi sprawunkami została zaczarowana i przyciągnęła ro-
dziny z całej dzielnicy. Festiwal okazał się ważnym społecznie wyda-
rzeniem, do którego zaangażowały się lokalne dzieci i młodzież. 

Ein in Vergessenheit geratenes Einkaufszentrum ist zu einer Bühne für 
eine Vielzahl von kulturellen und künstlerischen Aktivitäten geworden.  
Eine Theaterbühne in einer verlassenen Boutique, ein Einkaufswagen-
Ballett, ein Stummfilmkino und ein Verkaufsautomat, um zu verstehen, 
was Wut ist. Ein Raum, der nur mit alltäglichen Einkäufen in Verbindung 
gebracht wird, wurde verzaubert und zog Familien aus der ganzen 
Umgebung an. Das Festival erwies sich als eine gesellschaftlich rele-
vante Veranstaltung, an der Kinder und Jugendliche aus der Region 
teilnahmen.



mik ro - fe s t i va l

LöckNitz, ramiN 
12–13 III 2022
Edyta Rogowska
Alex Moore
Piotr Banach
Katarzyna Sondej



Wędrowny festiwal o kameralnym, osobistym charakterze, którego 
działania trwały od rana do nocy. Przez dwa dni czas zwolnił, po-
zwalając lepiej dostrzec to, co nas otacza. Energetyzujące poranki 
z warsztatami cyrkowymi i językowymi, poruszające koncerty mło-
dzieżowe, intymne warsztaty pisania, a nawet wernisaż i spektakl 
teatralny odmieniły dworek w Raminie.

Ein Wanderfest mit intimem, persönlichem Charakter, dessen Aktivi- 
täten von morgens bis abends dauerten. Zwei Tage lang verlang-
samte sich die Zeit, so dass wir besser wahrnehmen konnten, was 
um uns herum geschah. Anregende Vormittage mit Zirkus- und 
Sprachworkshops, bewegende Jugendkonzerte, stimmungsvolle 
Schreibwerkstätten und sogar eine Vernissage und eine Theate-
raufführung verzauberten das Gutshaus Ramin.



mik ro - fe s t i va l

goLeNióW
22–23 IV 2022
Piotr Banach
Katarzyna Sondej
Edyta Rogowska
Alex Moore



Mikro-festiwal był spotkaniem różnych kultur i sztuk: teatru, cyrku i filmu, ale z dominującym tematem 
muzyki. Konert pn. „Sztafeta pokoleń” był dużym przedsięwzięciem międzypokoleniowym. Na jednej 
scenie stanęli zawodowcy i początkujący: młodzi muzycy z goleniowskich szkół muzycznych oraz lokalne  
grupy wokalne. Widownia Rampy Kultura pękała w szwach, a liczba wszystkich wykonawców podczas 
koncertu to łącznie ponad 60 osób. 

Das Mikro-Festival war ein Zusammentreffen verschiedener Kulturen und Künste: Theater, Zirkus und 
Film, aber vor allem Musik war das Hauptthema. Das Konzert „Staffellauf der Generationen“ war ein 
großes generationenübergreifendes Ereignis. Profis und Anfänger standen auf einer Bühne: junge Musiker  
aus den Musikschulen von Goleniów und lokale Gesangsgruppen. Der Zuschauerraum des Kulturhau-
ses Rampa Kultura platzte aus allen Nähten, und die Zahl der Mitwirkenden des Konzerts belief sich auf 
über 60 Personen.



mik ro - fe s t i va l

bröLLiN
23–24 IV 2022
Julia Knaust
Nils Wollschläger
Jennifer Crissey
Maciej Łukaszewicz



Podczas mikro-festiwalu w Bröllinie uczestnicy odkrywali 
magię cyrku. Przez dwa dni brali oni udział w warsztatach 
cyrkowych, akrobatycznych, a także ogniowych. Podczas 
festiwalu odbywały się wiosenne rytuały i pierwsze ogni-
ska żegnające zimę, które zintegrowały polsko-niemiecką 
młodzież. Zwieńczeniem warsztatów i pracy ze specjalista-
mi był wspólny pokaz ogniowo-cyrkowy, który naładował 
wszystkich uczestników dobrą energią na resztę wiosny.

Während des Mikro-Festivals in Bröllin entdeckten die Teil-
nehmer die Magie des Zirkus. Zwei Tage lang nahmen sie 
an Zirkus-, Akrobatik- und Feuerworkshops teil. Während 
des Festes gab es Frühlingsrituale und die ersten Lager-
feuer als Abschied vom Winter, die die deutsch-polnische 
Jugend zusammenbrachten. Der Höhepunkt der Workshops 
und der Arbeit mit den Fachleuten war eine gemeinsame 
Feuer- und Zirkusshow, die alle Teilnehmer mit guter Energie  
für den Rest des Frühlings aufgeladen hat.



mik ro - fe s t i va l

gryfiNo
29–30 IV 2022
Marcin Kęszycki 
Krzysztof Gmiter
Katja Klemt
Georg Meier
  



W Gryfinie twórcy skupili się na akcjach performatywnych, angażując do działania mieszkańców i burząc  
codzienność ulic. Głównym działaniem polsko-niemieckim była „Barykada” – akcja uliczna, w której 
twórcy poruszyli tematy związane z wolnością i prawami człowieka. W dobie konfliktów i wojen „Bary-
kada” była dla nich symbolem walki o życie. Drugim, dużym wydarzeniem była parada ulicami Gryfina 
z hasłem przewodnim „Make art, not war”, którą przygotowali uczestnicy z mieszkańcami. 

In Gryfino haben sich die Künstler auf performative Aktionen konzentriert, die die Bürger einbezie-
hen und die Alltäglichkeit der Straßen durchbrechen. Die wichtigste deutsch-polnische Aktion war die  
„Barrikade“, eine Straßenaktion, bei der sich die Künstler mit den Themen Freiheit und Menschenrechte  
auseinandersetzten. Für sie war die „Barrikade“ ein Symbol für den Kampf um das Leben in Zeiten von 
Konflikten und Krieg. Die zweite große Veranstaltung war ein Umzug durch die Straßen von Gryfino  
unter dem Motto „Make art, not war“, der von den Teilnehmern und Einwohnern vorbereitet wurde.



mik ro - fe s t i va l

greifsWaLd
1–2 V 2022
Katja Klemt
Georg Meier
Marcin Kęszycki 
Krzysztof Gmiter



W Greifswaldzie twórcy spotkali się na rynku,  
w STRAZE, w Brasserie Hermann i w Köppen-
haus. Zagłębili się w tkankę miasta, wyszli na 
ulicę, zatrzymali czas i spróbowali być razem. 
Za pomocą teatru i muzyki mogli opowie-
dzieć historie, wysłuchać się nawzajem i zbu-
dować przestrzeń wyjątkowego spotkania.  
Twórcy ponownie stworzyli „Barykadę”, 
a sam festiwal był poszukiwaniem kontaktu 
z drugim człowiekiem.

In Greifswald trafen sich die Künstler auf dem 
Marktplatz, im STRAZE, in der Brasserie Her-
mann und im Köppenhaus. Sie tauchten in die 
Materie der Stadt ein, gingen auf die Straße,  
hielten die Zeit an und versuchten, zusam-
men zu sein. Mit Hilfe von Theater und Musik 
konnten sie Geschichten erzählen, einander 
zuhören und einen Raum für eine einzigarti-
ge Begegnung schaffen. Die Macher schufen 
wieder einmal die „Barrikade“ und das Festi-
val selbst war eine Suche nach dem Kontakt 
mit einem anderen Menschen.



mik ro - fe s t i va l

goLeNióW
27–28 V 2022
Jarosław Chilkiewicz
Maciej Chilkiewicz
Chris Ehrhardt
Alejandro Soto Lacoste



Najbardziej rockowy mikro-festiwal Regio-
Active, pełen międzypokoleniowych działań.  
Tym razem doświadczeni muzycy przygo-
towali z lokalną społecznością koncert pn. 
„Dzieci rewolucji”, w którym wzięli udział 
uczestnicy warsztatów muzycznych. Wyjąt-
kowym spotkaniem było także wydarzenie 
„Let it be – społeczny flashmob z ukulele”, 
w którym wzięli udział goleniowscy seniorzy, 
młodzież oraz dzieci, którzy wspólnie zagra-
li balladę rockową The Beatles – „Let it be”. 

Das rockigste Mikro-Festival von RegioActive  
mit vielen generationsübergreifenden Aktivi- 
täten. Diesmal bereiteten erfahrene Musiker  
gemeinsam mit der örtlichen Gemeinde ein 
Konzert mit dem Titel „Kinder der Revolution“  
vor, das von den Teilnehmern der Musikwork-
shops besucht wurde. Eine weitere außerge-
wöhnliche Begegnung war die Veranstaltung  
„Let it be - ein sozialer Ukulelen-Flashmob“, 
bei der Senioren aus Goleniów, Jugendliche 
und Kinder zusammenkamen und gemeinsam  
die Rockballade „Let it be“ von den Beatles 
spielten.



mik ro - fe s t i va l

stepNica
24–25 VI 2022
Dorota Porowska
Kamil Malecki
Rika Weniger
Marlen Fuhrmann



Mikro-festiwal w Stepnicy inspirowany był obrzędami nocy świętojańskiej. Wielokulturowa i wielopoko- 
leniowa grupa realizowała wydarzenia przede wszystkim cyrkowo-teatralne, które były swoistymi 
„Drzwiami do lata”. Widowisko ogniowe przygotowane przez uczestników zebrało niemalże wszystkich 
mieszkańców na stepnickiej plaży. Podczas festiwalu odbyły się różnorodne warsztaty, dzięki czemu 
w wydarzeniach wzięli udział zarówno dzieci, jak i seniorzy. 

Das Mikro-Festival in Stepnica wurde von den Ritualen der Mittsommernacht inspiriert. Die multikulturelle 
und generationenübergreifende Gruppe führte vor allem Zirkus-Theater-Veranstaltungen auf, die eine 
Art „Tür zum Sommer“ schufen. Eine Feuershow, die von den Teilnehmern vorbereitet wurde, brachte fast 
alle Einwohner am Strand von Stepnica zusammen. Während des Festivals wurden verschiedene Work-
shops angeboten, so dass sowohl Kinder als auch Senioren an den Veranstaltungen teilnehmen konnten.



mik ro - fe s t i va l

paseWaLk
25–26 VI 2022
Chris Ehrhardt
Alejandro Soto Lacoste
Jarosław Chilkiewicz
Maciej Chilkiewicz
  



Mikro-festiwal w Pasewalku stworzony był przez młodzież  
dla młodzieży. Otwarte warsztaty muzyczne prowadzone  
przez doświadczonych muzyków zakończyły się dwoma 
wspólnymi transgranicznymi koncertami muzyki rozryw-
kowej, które porwały do tańca wszystkich uczestników. 
Wydarzenia festiwalowe skupiły się przede wszystkim na 
rozwoju młodych artystów, nie tylko z zakresu muzyki, ale 
także z artystycznego malarstwa graffiti. 

Das Mikro-Festival in Pasewalk wurde von jungen Men-
schen für junge Menschen konzipiert. Offene Musikwork-
shops unter der Leitung erfahrener Musiker gipfelten in 
zwei gemeinsamen Konzerten mit populärer Musik, die 
alle Teilnehmer zum Tanzen brachten. Die Veranstaltun-
gen des Festivals konzentrierten sich in erster Linie auf die 
Entwicklung junger Künstler, nicht nur im Bereich der Musik,  
sondern auch in der künstlerischen Graffiti-Malerei.



mik ro - fe s t i va l

schöNfeLd
20–21 VII 2022
Peter Wolter
Beatrice von Gynz-Rekowski 
Jacek Hałas
Aleksander Kwietniak  



Głównym punktem programu był niezwykły Balet Traktorów stworzony przez niemieckich traktorzystów 
i Kapelę Teatru Brama. Traktorzyści przygotowali układ choerograficzny, a muzycy opracowali kompo-
zycję muzyczną, którą wykonywali na żywo podczas baletu. Uczestnicy i odbiorcy festiwalu mieli okazję  
nie tylko podziwiać zabytkowe traktory, ale także aktywnie spędzili czas podczas warsztatów pro-
wadzonych dla lokalnej społeczności, wspólnej kolacji oraz potańcówki prowadzonej przez muzyków.

Im Mittelpunkt des Programms stand ein außergewöhnliches Traktorballett, das von deutschen Traktor-
fahrern und der Band des Theaters Brama aufgeführt wurde. Die Traktorfahrer bereiteten eine Choreo-
grafie vor und die Musiker erarbeiteten eine Musikkomposition, die live während des Balletts aufgeführt  
wurde. Die Teilnehmer und Zuschauer des Festes hatten nicht nur die Gelegenheit, alte Traktoren  
zu bewundern, sondern auch aktiv an Workshops für die lokale Gemeinschaft, einem gemeinsamen 
Abendessen und einer Tanzveranstaltung mit musikalischer Begleitung teilzunehmen.



mik ro - fe s t i va l

strzeLeWo
26–28 VII 2022
Jacek Hałas
Aleksander Kwietniak  
Peter Wolter
Beatrice von Gynz-Rekowski
  



To ostatni mikro-festiwal realizowany w ramach projektu. Kapela Teatru Brama, Jacek Hałas oraz przy-
jaciele z Schönfeld przygotowali wraz z mieszkańcami miejscowości Strzelewo wiejskie święto muzy-
ki oraz lokalnej tradycji. Strzelewski festiwal był okazją do tańca, rozmów, biesiady, a także do wspól-
nie spędzonego czasu z dala od miejskiego zgiełku. Uczestnicy przeszli ulicami wsi z muzyką na żywo, 
przygotowali site specific pn. „Magia Lampionów”, a to wszystko w towarzystwie wspólnego gotowa-
nia i rozmów. 

Dies ist das letzte Mikro-Festival, das im Rahmen des Projekts durchgeführt wurde. Die Band des The-
aters Brama, Jacek Hałas und Freunde aus Schönfeld bereiteten gemeinsam mit den Einwohnern von 
Strzelewo ein Dorffest der Musik und der lokalen Tradition vor. Das Festival in Strzelewo war eine Ge-
legenheit, zu tanzen, zu reden, zu feiern und abseits der Hektik der Stadt Zeit miteinander zu verbrin-
gen. Die Teilnehmer zogen mit Live-Musik durch die Straßen des Dorfes, bereiteten eine besondere Ve-
ranstaltung mit dem Titel „Der Zauber der Laternen“ vor und verbrachten die Zeit mit gemeinsamem 
Kochen und Gesprächen.



MAKRO-FEST IVAL

bröLLiN
21–24 VII 2022

Na makro-festiwalu świętowaliśmy transgraniczny świat sztuki polsko-niemieckiej. 
Był to czas podsumowania działań kulturalnych i społecznych w projekcie.

Podczas czterech dni festiwalu zabytkowy pałac i okolica Schloss Bröllin zamieniła  
się w magiczne miejsce i otworzyła przestrzeń dla niezwykłych doświadczeń i in-
spirującej wymiany. Program wypełniony był działaniami teatralnymi, muzycznymi,  
cyrkowymi, tanecznymi, filmowymi, a także odbyły się wystawy, instalacje, jarmark 
fantazji oraz polsko-niemieckie bajki dla najmłodszych. Był to czas podsumowań  
tego, co polsko-niemieckie zespoły wspólnie wypracowały w ramach projektu  
RegioActvie. 

Auf dem Makro-Festival haben wir die grenzüberschreitende deutsch-polnische 
Kunstwelt gefeiert. Es war eine Gelegenheit, die kulturellen und sozialen Aktivitäten  
des Projekts zusammenzufassen.

Das historische Schloss Bröllin und seine Umgebung verwandelten sich während der 
vier Festivaltage in einen magischen Ort und eröffneten Raum für ungewöhnliche 
Erfahrungen und inspirierenden Austausch. Im Programm gab es Theater-, Musik-,  
Zirkus-, Tanz- und Filmaktivitäten sowie Ausstellungen, Installationen, eine Fanta-
siemesse und deutsch-polnische Märchen für die Kleinsten. Es war an der Zeit,  
Bilanz zu ziehen über das, was die deutsch-polnischen Teams im Rahmen des  
RegioActiv-Projekts gemeinsam erarbeitet haben.









MAKRO-FEST IVAL

goLeNióW
31 VIII – 4 IX 2022

Przez trzy lata w projekcie RegioActive łączyliśmy artystów, animatorów i mieszkańców 
polskiego i niemieckiego Pomorza. Kilka tysięcy osób po obu stronach granicy spotykało 
się, by tworzyć i przeżywać sztukę podczas trzynastu festiwali. To w Goleniowie odbył się 
finalny, czternasty festiwal, podczas którego zaprezentowano najciekawsze propozycje, 
które powstały podczas tych trzech lat procesu kreatywnego. Makro-festiwal był między-
narodowym świętem kreatywności, który zamykał działania kulturalno-społeczne projektu 
RegioActive, jednocześnie zbierając wszystkich uczestników, którzy mogli spotkać się i po-
dziękować sobie wzajemnie. 

Drei Jahre lang hat das Projekt RegioActive Künstler, Animateure und Einwohner aus dem 
polnischen und deutschen Pommern zusammengebracht. Mehrere tausend Menschen auf 
beiden Seiten der Grenze trafen sich, um während der dreizehn Festivals Kunst zu schaffen  
und zu erleben. In Goleniów fand das letzte, vierzehnte Festival statt, bei dem die inte-
ressantesten Beiträge, die in diesen drei Jahren des kreativen Prozesses entstanden sind, 
präsentiert wurden. Das Makro-Festival war ein internationales Fest der Kreativität, das die 
kulturellen und sozialen Aktivitäten des RegioActive-Projekts abgeschlossen hat und gleich 
zeitig alle Teilnehmer zusammenbrachte, um sich wieder zu treffen und einander für ihre 
Arbeit zu danken.
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