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1. Wprowadzenie i metodologia    

 

 Program Współpracy Interreg VA Niemcy/Meklemburgia – Pomorze Przednie/ 

Brandenburgia – Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest szczególnie dedykowany wzmacnianiu 

integracji w relacjach transgranicznych z wykorzystaniem różnych obszarów współpra-

cy i projektów polsko-niemieckich w danym miejscu i czasie. W dokumencie progra-

mowym starano się dookreślić tożsamość tego regionu transgranicznego, eksponując 

przede wszystkim: depopulację (połączoną z procesem starzenia się społeczeństwa) 

i przemiany strukturalne (brak wykwalifikowanej kadry, migracje zarobkowe i małą 

atrakcyjność regionu dla młodzieży); kłopoty z infrastrukturą komunikacyjną, 

z uwzględnieniem węzła morskiego; bariery mentalne, kulturowe i językowe oraz od-

mienne systemy prawa i administracji stanowiące przeszkody w integracji; ale też wy-

sokiej jakości wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe jako potencjał [zob szerzej: 

Programme_2014TC16RFCB019_2_0_pl.pdf].  

 Jeśli mielibyśmy skupić się na tożsamości tych ziem, to warto także zwrócić 

uwagę na takie kwestie jak: wspólne zasoby naturalne świadczące o bogactwie środowi-

ska przyrodniczego; nasycenie poszczególnych gmin dużą liczbą zabytków material-

nych różniących się jednak stanem zachowania i utrzymania, wraz z bardzo zaniedba-

nymi a wartościowymi kulturowo; podzielana pograniczna duchowość nie tylko polsko-

niemiecka, ale także będąca rezultatem dawnych i obecnych procesów migracyjnych 

różnych grup etnicznych, regionalnych i narodowościowych; funkcjonowanie z bala-

stem spuścizny społeczeństw postzależnościowych i państw socjalistycznych po obu 

stronach granicy; stosunkowo wysoka intensywność permanentnych migracji i nowych 

osiedleń; zróżnicowanie statusowe w lokalnych społecznościach i utrzymywanie się 

ethosu prowincjonalności; ale też po roku 1990 doświadczanie udanej edukacji między-

kulturowej nastawionej na osłabianie znaczenia stereotypów oraz budowanie nowego, 

transgranicznego społeczeństwa obywatelskiego w duchu wartości Unii Europejskiej; 

niewielka liczba dużych miast po obu stronach granicy oraz nasycenie regionu społecz-

nościami małomiasteczkowymi i wiejskimi; ścisły związek mentalny z przyrodą i kultu-

rą obszarów nadbałtyckich; słabe nasycenie regionu po obu stronach granicy publicz-

nymi, instytucjonalnymi ośrodkami kultury, prężnie działającym ruchem pozarządo-

../../dkubi/OneDrive/Pulpit/Programme_2014TC16RFCB019_2_0_pl.pdf
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wych organizacji społeczno-kulturalnych oraz kadrą profesjonalnych twórców, anima-

torów i menedżerów kultury.  

  Projekt „RegioActive” został pomyślany jako przestrzeń współpracy polskich 

i niemieckich twórców, animatorów i menedżerów kultury, ukierunkowana na społecz-

no-kulturalną aktywizację regionu transgranicznego z myślą o wzmocnieniu tendencji 

prorozwojowych. Niniejsze opracowanie poświęcone jest szczegółowej analizie i inter-

pretacji założonych i zrealizowanych działań projektowych właśnie w tym zakresie. Jest 

ono rezultatem prowadzonej w latach 2019-2022 pracy badawczej przez zatrudnionego 

w projekcie w roli badacza prof. dra hab. Dariusza Kubinowskiego, który towarzyszył 

jako „przyjazny obserwator” kolejnym etapom jego realizacji od początku aż do końca. 

Praca badawcza zrealizowana została w oparciu o szczegółową koncepcję uczestniczą-

cych badań w działaniu, która – podobnie jak i cały projekt „RegioActive” – była emer-

gentnie dostosowywana do nowych, niespodziewanych okoliczności wynikających 

z sytuacji pandemicznej oraz podporządkowana decyzjom projektowym zespołu zarzą-

dzającego.   

Bazując na części merytorycznej wniosku projektowego „RegioActive”, podjęty 

został temat badawczy istotny zarówno z naukowego punktu widzenia (dotąd w literatu-

rze naukowej nie opisano modelu sieciowania dynamicznego w kontekście anima-

cji/aktywizacji społeczno-kulturalnej), jak i metodycznego (dotąd nie przedstawiono 

szczegółowych metod działalności animacyjnej opartej na modelu sieciowania dyna-

micznego, istotnego z punktu widzenia praktyki aktywizacji regionu transgranicznego). 

W części działaniowej projektu „RegioActive” został intencjonalnie zastosowany model 

sieciowania dynamicznego w aktywizacji społeczno-kulturalnej regionu transgranicz-

nego. Sieciowanie dynamiczne – w najogólniejszym ujęciu – oznacza emergentne, eta-

powe konstruowanie i rozwijanie sieci powiązań pomiędzy koordynatorami działań po 

stronie niemieckiej i polskiej, twórcami, animatorami, menedżerami, uczestnikami kul-

tury. W praktyce miało to charakter dynamiczny, elastyczny, na bieżąco korygowany, 

ale i spontanicznie się rozrastający po to, by stworzyć zintegrowane środowisko współ-

pracy praktyków skupionych na międzykulturowej animacji regionalnej [zob. Nikitoro-

wicz 2009] z wykorzystaniem komunikacji bezpośredniej i pośredniej (online).  

Celem teoretycznym przeprowadzonych badań było generowanie społecznej teo-

rii średniego zasięgu skoncentrowanej wokół modelu sieciowania dynamicznego w spo-

łeczno-kulturowej aktywizacji regionu transgranicznego, z wykorzystaniem założeń 

i konstruktów analityczno-interpretacyjnych Teorii Aktora-Sieci w ujęciu Bruno Latou-
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ra [zob. Latour 2010; Abriszewski 2010, 2012], w sposób szczególny nadającej się do 

rozpoznawania procesów i zjawisk społecznych we współczesnych kontekstach kultu-

rowych. Ostatecznym celem teoretycznym projektu badawczego było szczegółowe opi-

sanie modelu sieciowania dynamicznego w działaniach wspólnotowych w regionie 

transgranicznym z wykorzystaniem komunikacji bezpośredniej i pośredniej, w oparciu 

o zgromadzone dane i przeprowadzone badania oraz odkrycie i scharakteryzowanie 

stymulatorów i inhibitorów procesu międzykulturowej animacji regionalnej realizowa-

nej z jego zastosowaniem. Badania były skoncentrowane na bezpośrednim i pośrednim 

gromadzeniu i analizowaniu danych empirycznych pochodzących z działań praktycz-

nych realizowanych przez wykonawców projektu „RegioActive”. Prowadziło to do po-

znania procesów uruchamianych i rozwijanych w trakcie realizowanej współpracy mię-

dzy wszystkimi zaangażowanymi podmiotami.  

Główny problem badawczy został sformułowany następująco: Na czym polega 

i czym się charakteryzuje wykorzystanie modelu sieciowania dynamicznego w praktyce 

społeczno-kulturowej aktywizacji regionu transgranicznego realizowanej w ramach 

projektu „RegioActive”? W zakresie gromadzenia materiału empirycznego zastosowana 

została metoda uczestniczących badań w działaniu [zob. Cervinkova, Gołębniak (red.) 

2010]. Metoda ta ma na celu zmianę społeczną w konkretnym miejscu i czasie dokony-

waną poprzez działania praktyczne oraz badawcze udokumentowanie owej zmiany. 

Uczestniczące badania w działaniu synergicznie łączone są z bieżącą dokumentacją oraz 

prowadzeniem badań terenowych i prac analityczno-interpretacyjnych. Modelowo po-

legają na zrealizowaniu projektu działaniowo-badawczego we współpracy badacza aka-

demickiego/badaczy akademickich oraz praktyków koordynujących zaplanowane i rea-

lizowane działania (stąd nazwa uczestniczące). W pracach empirycznych wykorzystano 

następujące techniki badawcze: dziennik terenowy prowadzony przez badacza, badanie 

zastanych i wytworzonych dokumentów projektowych, obserwację uczestniczącą pro-

wadzoną przez badacza w trakcie kluczowych wydarzeń projektowych połączoną z fil-

mowaniem i fotografowaniem, wywiady pogłębione z menedżerką projektu, obojgiem 

koordynatorów merytorycznych po stronie polskiej i niemieckiej oraz głównymi wyko-

nawcami merytorycznymi (twórcami, animatorami, menedżerami kultury) 

z wykorzystaniem komunikacji online; wywiady swobodne z wykonawcami i uczestni-

kami podczas wydarzeń projektowych; badanie wytworów aktywności twórczej wyko-

nawców i uczestników projektu. W zakresie analizowania materiału empirycznego za-

stosowane zostały przez badacza elementy metodologii teorii ugruntowanej [zob. Gla-
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ser, Strauss 2009], która skupiona jest na generowaniu teorii średniego zasięgu, w tym 

wypadku skoncentrowanej wokół analityczno-interpretacyjnej rekonstrukcji i opisania 

modelu sieciowania dynamicznego w międzykulturowej animacji regionalnej, na pod-

stawie całości zebranego materiału.   

Struktura niniejszego opracowania, zawierającego analizę i interpretację wyni-

ków przeprowadzonych badań terenowych - oprócz wprowadzenia, założeń metodolo-

gicznych, podsumowania, prospektywnych rekomendacji i bibliografii - zawiera cztery 

zasadnicze części. Pierwsza z nich poświęcona została przedstawieniu podstawowych 

informacji na temat projektu „RegioActive”, to znaczy jego historii, założeń programo-

wych, wykonawców, realizacji w warunkach pandemii oraz najważniejszych rezultatów 

w części materialnej i działaniowej. Kolejna obejmuje syntetyczną charakterystykę idei 

i praktyki wykorzystania modelu dynamicznego sieciowania w ramach projektu „Re-

gioActive”, wzbogaconą egzemplifikacjami narracji jego głównych wykonawców. Na-

stępna zaś dotyczy trzech procesów składających się na animację społeczno-kulturalną: 

odkrywania potencjałów, budowania relacji i tworzenia kultury, w ich zastosowaniu 

w projekcie „RegioActive”. I wreszcie ostatnia z nich zawiera charakterystykę wybra-

nych - wyraźnie wyróżniających się od innych w wymiarach: ideologicznym, teleolo-

gicznym, metodycznym, aksjologicznym i ewaluacyjnym - przykładów konkretnych 

dokonań projektowych z myślą wykazania programowanego zróżnicowania zastosowa-

nych strategii, paradygmatów, podejść, zabiegów animacyjnych w całym projekcie 

„RegioActive”.  

Żywimy nadzieję, że opracowanie to posłuży różnym adresatom, stając się inspi-

racją do kolejnych zastosowań metodyki realizacji działań z zakresu międzykulturowej 

animacji regionalnej opartej na modelu sieciowania dynamicznego z wykorzystaniem 

komunikacji bezpośredniej i pośredniej (online). W gronie potencjalnych adresatów 

tego opracowania znajdują się przede wszystkim: osoby zarządzające Programem 

Współpracy Interreg; osoby zaangażowane w realizację projektu „RegioActive”; twór-

cy, animatorzy, menedżerowie, uczestnicy kultury z tego i innych regionów transgra-

nicznych; przedstawiciele władz samorządowych zajmujący się kulturą; członkowie 

społeczności, wspólnot, grup twórczych z regionu i obu krajów; ale także: pracownicy 

sfery działalności kulturalnej, reprezentanci organizacji pozarządowych o profilu spo-

łeczno-kulturalnym, artyści zaangażowani społecznie, badacze i studenci zajmujący się 

animacją kultury, politycy społeczni, działacze regionalni, edukatorzy różnych specjal-

ności oraz wszyscy, których ta problematyka interesuje z różnych względów. 
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2. „RegioActive” jako transgraniczny projekt społeczno-kulturalny   

 

 2.1. Źródła i założenia 

 

Projekt „RegioActive” – jak wiele analogicznych zaawansowanych i długotrwa-

łych działań opartych na dojrzałej koncepcji programowej – ma swoje źródła w myśle-

niu i funkcjonowaniu - od wielu lat w środowisku lokalnym, regionalnym, transgranicz-

nym i szerzej międzynarodowym - członkiń i członków Stowarzyszenia „Teatr Brama”. 

Trudno jest przypisać autorstwo jego pomysłu jednej osobie, ale wszyscy zainteresowa-

ni są zgodni co do tego, że wielką inspiracją jego stopniowego konstytuowania się kon-

ceptualnego było kilkuletnie doświadczenie „Ludzi Bramy”, jak  potocznie acz sympa-

tycznie określa się nie tylko ścisłą kadrę tego Stowarzyszenia, stanowiącą zintegrowaną 

grupę kompetentnych i zaangażowanych, przyjacielsko do siebie usposobionych twór-

ców, animatorów i menedżerów kultury. Tym mianem określa się także szerokie grono 

wolontariuszy – mniej bądź bardziej, krócej bądź dłużej – wspomagających jego kolej-

ne projekty kulturalne, artystyczne, społeczne, edukacyjne itd., czerpiąc przy tym nieo-

cenioną radość i satysfakcję z własnego rozwoju osobowego i możliwości samorealiza-

cji poprzez różnorodną kreatywność, oryginalną sprawczość, wolność ekspresji i prze-

żywanie wspólnoty.  

Jednak bezpośrednim impulsem do ujawnienia się we wspólnotowej wymianie 

myśli o idei projektu „RegioActive” było intensywne zaangażowanie we współpracę 

międzynarodową przy realizacji wielkiego projektu społeczno-kulturalnego, artystycz-

no-edukacyjnego zatytułowanego „Caravan Next. Feed the Future. Art Moving Cities”, 

którego główna polska odsłona odbyła się w 2018 roku w Goleniowie i jego okolicach 

[zob. Kubinowski 2019]. „Ludzie Bramy” pracowali w ramach tego projektu w partner-

stwie z 12 ośrodkami kulturalnymi i artystami-animatorami z Danii, Hiszpanii, Włoch, 

Niemiec, Grecji, Norwegii, Holandii, Słowacji, Czech, Francji, Słowenii. W ciągu 42 

miesięcy wspólnych działań projekt zaangażował około 30 stowarzyszonych partnerów, 

przeszło 100 tysięcy ludzi z 16 państw europejskich. Zasadniczo opierał się na wielo-

wymiarowo i wieloaspektowo rozumianej, planowanej i realizowanej w różnorodnych 

społecznościach metodyce Social Community Theatre. „Caravan Next” współfinanso-

wany był ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Creative Europe [zob. 

https://www.facebook.com/caravanext/].  

https://www.facebook.com/caravanext/


 

 8 

Dodać w tym miejscu należy, że Teatr Brama pod kierownictwem Daniela Ja-

cewicza wykorzystuje tę metodykę jako pierwszoplanową w swojej działalności arty-

styczno-animacyjnej z powodzeniem od dłuższego czasu, będąc przekonany, że niesie 

ona w sobie potencjał rozwoju proosobowego, prospołecznego, kulturotwórczego, edu-

kacyjnego, prohumanistycznego i prodemokratycznego w społecznościach lokalnych 

i wszelkiego rodzaju wspólnotach ludzkich, także w relacjach transgranicznych i mię-

dzynarodowych. To doświadczenie, które potwierdziło wcześniejsze intuicje i wzmoc-

niło dotychczasowe nastawienia do pracy z ludźmi poprzez sztukę, stało się od czasów 

projektu „Caravan Next” clou myślenia i działania Stowarzyszenia „Teatr Brama” 

w Goleniowie w regionie zachodniopomorskim, współpracy transgranicznej i szerszej 

działalności międzynarodowej. Stowarzyszenie to z czasem stało się niezależnym, sa-

modzielnym, dobrze rozpoznawalnym lokalnie, regionalnie i globalnie międzykulturo-

wym ośrodkiem animacji społeczno-artystycznej realizującym coraz więcej projektów 

kulturalnych wykorzystujących w różny sposób idee szeroko rozumianej „sztuki anga-

żującej społeczności” [por. Hutcheson 2016].  

 Jak wspominał Daniel Jacewicz – założyciel, reżyser, lider Teatru Brama oraz 

prezes Stowarzyszenia „Teatr Brama” w Goleniowie – współmyślenie o idei projektu, 

który później skonkretyzował się w formule „RegioActive”, rozpoczęło się już w 2015 

roku, czyli w pierwszym roku realizacji projektu „Caravan Next”. „Caravan Next” był 

wybitnie międzynarodowy, bo partnerzy projektu pochodzili z odległych miejsc Euro-

py. Natomiast „RegioActive” miał być polsko-niemiecki, ale z wyraźnym nastawieniem 

na wspólnotę myślenia wokół przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Pomeranii. Była 

ona postrzegana jako region transgraniczny o określonej specyfice oraz jako kraina są-

siedztwa funkcjonującego w wyjątkowej bo skomplikowanej aurze historycznych kon-

tekstów poszukiwania tożsamości, odkrywania wielokulturowości i promowania mię-

dzykulturowości, wieloźródłowych migracji, prób konstruowania wspólnoty ponad po-

działami, otwartej na kolejnych przybyszów i nowe inspiracje kulturotwórcze, nasta-

wionej na dynamiczny rozwój i współpracę. Chodziło od samego początku, aby analo-

giczną filozofię działania, która owocnie z sukcesem została zrealizowana w toku pro-

jektu „Caravan Next”, przetransponować na kontekst najbliższy w relacjach międzyna-

rodowych, tzn. lokalny region transgraniczny. Oczywiście niemożliwe było pełne utoż-

samienie koncepcyjne obu tych idei, bo skala była odmienna, ale można było bazować 

na analogicznej metodyce pracy ze społecznościami w duchu międzykulturowej anima-

cji regionalnej.  
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 Pierwsze rozmowy o idei wspólnego projektu prowadzone były między Danie-

lem Jacewiczem oraz Janem Holtenem, Joanną Grzywą-Holten i Katją Klemt - repre-

zentującymi niezależny ośrodek artystyczny z Greifswaldu, z którym Teatr Brama reali-

zował wcześniej wspólne działania projektowe. Odbyło się kilka spotkań roboczych 

w tym gronie. Jednak szybko okazało się, że ośrodek z Greifswaldu nie dysponował 

wymaganym w tego rodzaju projekcie transgranicznym odpowiednim potencjałem or-

ganizacyjno-finansowym, aby podjąć się roli partnera wykonawczego. Stowarzyszenie 

„Teatr Brama” posiadał wstępną deklarację wsparcia organizacyjno-finansowego tego 

projektu ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie oraz Goleniowskiego Domu 

Kultury, ale nie udawało się pozyskać spełniającego analogiczne warunki i posiadające-

go odpowiednie potencjały partnera po stronie niemieckiej. Jednocześnie koncepcja 

merytoryczna projektu dojrzewała i rozwijała się w rezultacie różnych spotkań i roz-

mów z udziałem wielu osób. Praktycznie od początku chodziło o zaangażowanie po obu 

stronach granicy aktywnych twórców, którzy podjęliby się zadań związanych z aktywi-

zacją regionu transgranicznego metodami animacyjnymi z pierwszoplanowym wyko-

rzystaniem sztuki angażującej społeczności, w szczególności w mniejszych miejscowo-

ściach.  

Podczas jednego z takich roboczych spotkań - dedykowanych poszukiwaniu 

partnerów do realizacji projektów kulturalnych w przestrzeniach transgranicznych, któ-

re odbyło się w Stargardzie - nawiązała się bliższa relacja robocza między kadrą Stowa-

rzyszenia „Teatr Brama” oraz Stowarzyszenia „schloss bröllin” funkcjonującego w oko-

licach Pasewalku, o dużym doświadczeniu i potencjale współpracy polsko-niemieckiej. 

Katharina Husemann, Bartel Meyer i Peter Legemann – reprezentujący wówczas zarząd 

tego ośrodka – poszukiwali partnera po stronie polskiej i zainteresowali się przedsta-

wioną tam ideą i koncepcją konstruowanego przez kadrę Stowarzyszenia „Teatr Brama” 

projektu transgranicznego finansowanego z Programu Współpracy między Meklembur-

gią - Pomorzem Przednim, Brandenburgią i Polską w ramach celu „Europejska Współ-

praca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg VA. War-

to podkreślić, że kontakty między kadrą obu stowarzyszeń zawiązały się dużo wcze-

śniej. Daniel Jacewicz wspomniał w tym kontekście rok 2004, kiedy to brał udział 

z grupą młodzieży w projekcie artystyczno-edukacyjnym realizowanym przez Stowa-

rzyszenie „schloss bröllin” oraz współpracę obu stowarzyszeń w ramach analogicznego 

projektu „Planeta 2”, realizowanego w 2007 roku w Szczecinie. Jednak projekt „Re-

gioActive” był pierwszym projektem ściśle partnerskim obu tych ośrodków.  
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Przez następne lata po spotkaniu w Stargardzie dopracowywana i rozwijana była 

koncepcja wspólnego działania. Ostatecznie wniosek został złożony w 2019 roku, uzy-

skując pozytywną ocenę i dofinansowanie. Przed tym wydarzeniem wiele osób włączy-

ło się do prac koncepcyjnych po obu stronach. Był to także rok, w którym do Stowarzy-

szenia „schloss bröllin” dołączyli Falko Reichardt i Magdalena Reichardt, przy czym 

Falko Reichardt został w nim zatrudniony na stanowisku menedżera. Osoby te włączyły 

się w fazie przygotowywania wniosku projektowego do jego pisania, redagowania, ko-

rygowania we współpracy z przedstawicielami kadry Stowarzyszenia „Teatr Brama”, 

w szczególności w osobach: Aleksandry Ślusarczyk, Patryka Bednarskiego, Daniela 

Jacewicza, Wojciecha Rosińskiego, Macieja Ratajczyka i Grzegorza Rutkowskiego. Od 

początku koncepcja projektu obejmowała dwa zasadnicze komponenty: materialny 

i działaniowy, czyli związany ze wzbogaceniem infrastruktury i wyposażenia siedzib 

obu ośrodków jako miejsc i przestrzeni organizacji i koordynacji społeczno-kulturalnej 

działalności transgranicznej, oraz obejmujący rozbudowaną gamę działań aktywizują-

cych społeczności poprzez sztukę z wykorzystaniem ich potencjałów oraz z intencją 

animowania i wspomagania rozwoju oddolnej aktywności regionalnej w relacjach mię-

dzykulturowych [por. Słowińska 2017].       

Odbywały się także spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Gole-

niowie, na przykład wiceburmistrza Tomasza Banacha z osobami zarządzającymi biu-

rem Euroregionu w Löcknitz. Przedstawiciele Urzędu zdecydowanie bardziej byli zain-

teresowani komponentem materialnym, tzn. po stronie polskiej wyremontowaniem 

i wyposażeniem kompleksu budynków Rampa Kultura i Twierdza Design należących 

do Goleniowskiego Domu Kultury. Podobne oczekiwania wobec niego pojawiły się 

strony kadry Stowarzyszenia „schloss bröllin” z wyraźnym nastawieniem na gruntowne 

remonty obiektów zabytkowych z przeznaczeniem na zaawansowaną pracę artystyczną 

i organizację rezydencji, wymian, festiwali w relacjach polsko-niemieckich. Z kolei 

przedstawiciele zarządu Programu Współpracy Interreg uwzględniali takie możliwości 

ale w połączeniu z rozbudowanym programem działań aktywizujących społecznie i kul-

turalnie transgraniczny region poprzez odkrywanie lokalnych potencjałów, oddolne 

budowanie relacji społecznych i uruchamianie procesów twórczych z kluczowym zaan-

gażowaniem lokalnych społeczności, wspólnot, grup. Nad wykonaniem tego programu 

pracować miało wielu twórców, animatorów, menedżerów, uczestników kultury, kreu-

jąc i integrując grupy miłośników wokół wybranej idei z wykorzystaniem medium arty-

stycznego, jednak dostępnego i wywodzącego się z potencjałów lokalnej społeczności. 
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Panowało bowiem przekonanie, że zarówno po stronie niemieckiej jak i polskiej, szcze-

gólnie w mniejszych miejscowościach, niewystarczająco wiele się dzieje, jeśli chodzi 

o cykliczne działania kulturotwórcze w formule animacyjnych projektów transgranicz-

nych. Stowarzyszenie „Teatr Brama” i Stowarzyszenie „schloss bröllin” to jedne z nie-

licznych na tych terenach ośrodków twórczych zainteresowanych systematyczną, meto-

dyczną pracą ze społecznościami, o kilkudziesięcioletniej tradycji, z odpowiednim po-

tencjałem kadrowym oraz zaangażowanym myśleniem prospektywnym, i co bardzo 

ważne, o bogatym dorobku projektowym i z przynależnością do profesjonalnych sieci 

animacyjno-menedżerskich na polu kultury/sztuki w regionie i poza nim. W związku 

z tym, że udało się uzyskać Urzędowi Miasta i Gminy w Goleniowie środki na dofinan-

sowanie kapitalnego remontu budynków dawnej infrastruktury kolejowej z innych źró-

deł, zrodził się zamysł odpowiedniego wyposażenia w nowoczesny sprzęt techniczny, 

umożliwiający realizację działań artystycznych, animacyjnych, społecznych, edukacyj-

nych itd. na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o ośrodek brölliński szczególnie naglącą 

potrzebą stało się pilne przeprowadzenie remontu studiów artystycznych ulokowanych 

w obiektach zabytkowych. Zdecydowano wobec tego, że projekt będzie miał dwa kom-

ponenty: materialny i działaniowy. Po stronie polskiej byłoby to wyposażenie obiektu 

Rampa Kultura w sprzęt techniczny, a po stronie niemieckiej - przeprowadzenie grun-

townych remontów wybranych obiektów zabytkowych będących w zasobach Stowarzy-

szenia „schloss bröllin”.   

Aleksandra Ślusarczyk z Teatru Brama – współprzygotowująca wniosek, a póź-

niej menedżerka całego projektu „RegioActive” – podkreśliła, że jego koncepcja zasad-

niczo wzorowana była na modelu zastosowanym w projekcie „Caravan Next”, który 

oparty był na analogicznej filozofii i metodyce pracy ze społecznościami przez sztukę. 

Tam też chodziło o to, że w różnych miejscach dzieją się różne społeczne działania, 

a artyści-animatorzy wspomagają tworzenie oddolnych wydarzeń kulturalnych bezpo-

średnio powiązanych z danym miejscem czy daną wspólnotą, wykorzystując medium 

sztuki. Zauważyć należy, że jest to myślenie i działanie oparte również na założeniach 

klasycznej animacji społeczno-kulturalnej [zob. Kopczyńska 1993; Jedlewska 1999; 

Kubinowski, Lewartowicz (red.) 2013; Kubinowski, Lewartowicz 2018; Grzegorek 

2019; Kubinowski, Lewartowicz (red.) 2020].  

Podobnie jak w projekcie „Caravan Next” miały powstawać grupy skupione 

wokół zaangażowanych twórców, którzy pracować mieli w parach po swoich stronach 

granicy oraz w tandemach transgranicznych, współdziałając z wybranym przez siebie 
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zespołem polskim albo niemieckim. W rezultacie wielomiesięcznej pracy ze społeczno-

ściami, wspólnotami, grupami, realizowanej przez twórców, animatorów, menedżerów 

kultury miało powstać 6 mikrofestiwali po stronie polskiej i 6 po stronie niemieckiej, 

a dodatkowo dwa końcowe makrofestiwale w miejscowościach objętych działaniami 

projektowymi. Za każdym razem za dane wydarzenie odpowiedzialna była konkretna 

para, ale ideą przewodnią była ścisła współpraca na każdym etapie konceptualizowania, 

przygotowywania, dopracowywania i prezentowania/wykonywania w ramach szeroko 

rozumianego tandemu transgranicznego, z otwartością na wszystkich pozostałych wy-

konawców całego projektu „RegioActive” oraz zainteresowanych wolontariuszy. Alek-

sandra Ślusarczyk podkreśliła wyraźnie, że idealnie chodziło o zaproszenie do projektu 

instytucji, osób i grup, które w jakiś sposób są bądź były powiązane z tym regionem, 

a także takich, które nie będą eksponowały własnych dzieł, dokonań i poglądów arty-

stycznych. Jako doświadczeni i zaangażowani artyści z dorobkiem i pomysłami wejdą 

w role animatorów aktywności społeczno-kulturalnej swoich grup i powiązanych z nimi 

lokalnych społeczności. Poprzez kompetentne wspomaganie twórcze i organizacyjne 

doprowadzą do odkrywania w nich potencjałów, inicjowania i zacieśniania dobrych 

relacji oraz uruchamiania wielu procesów kreatywnych, nie zawsze kończących się zna-

czącym czy wybitnym osiągnięciem artystycznym. Dla wielu z tych zaproszonych 

twórców było to zadanie trudne w realizacji, bo wymagało zastosowania adekwatnej 

metody pracy z miłośnikami, dając im właśnie pierwszeństwo w inicjatywności oraz 

doprowadzając do ostatecznego uznania społecznego i subiektywnego poczucia samo-

realizacji. Oto co powiedziała w trakcie wywiadu na ten temat O. Ślusarczyk: 

 

„Wiedzieliśmy, że to muszą być osoby, które czują region, bo kluczowy był oddolny ruch re-

gionalny.” 

 

Magdalena Reichardt – menedżerka wielu projektów polsko-niemieckich, zapro-

szona do współpracy ze Stowarzyszeniem „schloss bröllin” w 2019 roku – potwierdziła, 

że z opowieści osób ze Stowarzyszenia wie, iż prace nad ideą i koncepcją projektu in-

spirowane były różnymi źródłami, ale głównie doświadczeniami projektu „Caravan 

Next”. W Stowarzyszeniu były też osoby, które wcześniej uczestniczyły w tych dysku-

sjach, spotkaniach i pracach przygotowawczych. Kiedy M. Reichardt wstąpiła do Sto-

warzyszenia, to istniał już roboczy koncept całego projektu. Falko Reichardt otrzymał 

propozycję objęcia funkcji menedżera w Stowarzyszeniu „schloss bröllin” jako osoba 
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dobrze znana i ceniona za swoją dotychczasową działalność w instytucjach i projektach 

polsko-niemieckich. Naglącą potrzebą ośrodka – według nowego menedżera – stały się 

gruntownie wyremontowane i dobrze wyposażone studia artystyczne ulokowane w re-

witalizowanych obiektach zabytkowych będących w zasobach Stowarzyszenia. Nowo-

czesna infrastruktura dawała bowiem podstawę wzmożenia oraz rozwinięcia aktualnych 

i nowych programów i projektów kulturalnych w tym miejscu i tej przestrzeni. W tym 

kontekście ważne stały się rozmowy z Teatrem Brama poświęcone możliwościom 

i potrzebom przygotowania i wspólnego zrealizowania tego projektu. Partnerzy nie zna-

li się bliżej, choć spotykali się wcześniej w ramach różnych działań kulturalnych orga-

nizowanych po obu strony granicy.  

W końcowej fazie bezpośrednio przed ostatecznym terminem złożenia wniosku 

praca w zespole międzynarodowym była bardzo intensywna. To wspólne doświadcze-

nie pozwoliło na lepsze poznanie się w pracy grupowej, stało się dowodem na efektyw-

ność takiej kooperacji prowadzonej w warunkach presji czasowej, otworzyło pierwsze 

przestrzenie do ewentualnego przyszłego działania wspólnego, gdyż w obu wypadkach 

miał to być pierwszy w ich historii tak zaawansowany, liczny osobowo, długotrwały 

projekt transgraniczny we wspólnym, najbliższym regionie.  

Magdalena Reichardt potwierdziła, że od początku w koncepcji tego projektu 

chodziło o zrealizowanie dwóch komponentów: materialnego i działaniowego. Oświad-

czyła, że pochodzi z rodziny architektów, przez co odziedziczyła zamiłowanie do re-

konstruowania i rewitalizacji obiektów zabytkowych. Jednak nie to było dla niej naj-

ważniejsze. Oto jak to wspominała:  

 

„Pierwotnie miały być nie tylko studia, ale też duża hala – dawna suszarnia zboża. Aspekty 

rewitalizacji materialnej były ważną częścią projektu, jednakże najważniejsze były działania 

związane z poruszaniem wspólnot, z pracą ze społecznościami.” 

 

 Wniosek został systemowo złożony w biurze programu Interreg VA w maju 

2019 roku. Pod koniec tego samego roku wnioskodawcy, reprezentujący instytucjonalne 

konsorcjum w składzie: Goleniowski Dom Kultury, Stowarzyszenie „Teatr Brama” 

z Goleniowa i Stowarzyszenie „schloss bröllin” z Bröllina, otrzymali oficjalną informa-

cję, że projekt „RegioActive” został oceniony pozytywnie i otrzymał wnioskowane do-

finansowanie na dwa zakładane we wniosku komponenty: materialny i działaniowy.  
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 Projekt „RegioActive”. Aktywizacja społeczno-kulturalna regionu – był to pro-

jekt dofinansowany w obrębie Programu Współpracy Interreg VA – Meklemburgia-

Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Tery-

torialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ostatecznie zrealizowany 

latach 2019-2022. Podstawę prawną tego Programu stanowi dokument zatytułowany tak 

samo, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską 25 września 2015 roku 

i aktualizowany 14 stycznia 2020 roku [zob. Program-

me_2014TC16RFCB019_2_0_pl.pdf]. W Programie tym czytamy między innymi:  

 

„W oparciu o zidentyfikowane potencjały rozwojowe obszaru wsparcia Program Współpracy 

koncentrować się będzie na następujących czterech obszarach strategicznych: natura i kultura, 

transport i mobilność, edukacja, współpraca transgraniczna. Koncentracja tematyczna ma służyć 

dalszej integracji obszaru wsparcia” [s. 12].  

 

Projekt „RegioActive” był realizowany w obrębie czwartej w wymienionych 

wyżej osi priorytetowych czy obszarów strategicznych, a mianowicie współpracy trans-

granicznej, ze szczególnym naciskiem na 5. cel szczegółowy: intensyfikacja współpracy 

instytucji w kontekście transgranicznym. Odpowiadając konstruktywnie i twórczo na 

założenia tego programu, wnioskodawcy tak oto najogólniej scharakteryzowali istotę 

swojego projektu w części wstępnej wniosku aplikacyjnego:  

 

„Projekt „RegioActive” to transgraniczne działania edukacyjno-kulturalne, skupiające się na 

łączeniu potencjałów Regionu Pomorza i wspólnych, długotrwałych procesach kulturotwór-

czych oraz tworzeniu głębokich relacji pomiędzy mieszkańcami. Celem projektu jest stworzenie 

dwóch, nowych, transgranicznych Kulturalnych Centrów Aktywności Regionalnej oraz posze-

rzenie i wzmocnienie współpracy transgranicznej nie tylko partnerów projektu, ale też oddolnie 

powstałych grup kulturalnych. Nowopowstałe Centra będą oferować wsparcie dla wszystkich 

społeczności Regionu pod względem rozwoju społeczno-kulturalnego. Ma to prowadzić do 

zapoczątkowania wspólnej sieci placówek i grup kulturalnych. Projekt będzie bazował na inno-

wacyjnych metodach lokalnych społeczności, dzięki czemu zwiększy i zaktywizuje widownie 

wydarzeń kulturalnych na obszarze działalności partnerów. Pozwoli to na poszerzenie spektrum 

działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych oraz umożliwi multiplikacje działań transgra-

nicznych. Nowopowstałe Centrum Aktywności Regionalnej po stronie polskiej stanowić będzie 

zmodernizowany budynek będący pierwotnie rampą wyładowczą, a obecnie przekształcany 

i odnawiany na nowy ośrodek „Rampa Kultura” bez wyposażenia, zarządzany przez partnera 

dkubi/OneDrive/Pulpit/Programme_2014TC16RFCB019_2_0_pl.pdf
dkubi/OneDrive/Pulpit/Programme_2014TC16RFCB019_2_0_pl.pdf
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wiodącego. Po stronie niemieckiej natomiast będzie to budynek należący do kompleksu Schloss 

Bröllin, który wymaga odrestaurowania i generalnego remontu dachu.” 

  

 2.2. Partnerzy instytucjonalni i wykonawcy  

 

Partnerem wiodącym w projekcie „RegioActive” był Goleniowski Dom Kultury, 

współpartnerem po stronie niemieckiej było Stowarzyszenie „schloss bröllin”, a partne-

rem stowarzyszonym – Stowarzyszenie „Teatr Brama” w Goleniowie.  

Goleniowski Dom Kultury istnieje od 1958 roku i jest obecnie samorządową 

instytucją kultury, której założycielem jest Gmina Goleniów, a nadzór prowadzi Urząd 

Miasta i Gminy w Goleniowie. GDK prowadzi działalność kulturalną polegającą na 

tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Ponadto do jego podstawowych zadań 

należy między innymi: edukacja kulturalna i estetyczna, tworzenie warunków do roz-

woju amatorskiego ruchu artystycznego, animowanie społeczności lokalnej do działań 

społeczno-kulturalnych, promowanie turystyki i walorów turystycznych gminy i miasta, 

współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Obecnie działa w nim: 7 grup tanecz-

nych, 5 pracowni artystyczno-modelarskich, jeden teatr. Ponadto pracują w nim różne 

grupy pasjonatów w różnym wieku i organizowane są regularnie wydarzenia kulturalne 

dla mieszkańców, choć nie tylko. Funkcję dyrektora GDK pełni Maciej Ratajczyk 

[https://gdk.goleniow.pl/].   

Stowarzyszenie „schloss bröllin” w Bröllinie istnieje od 1992 roku. Schloss 

Bröllin jest jednym z największych i najlepiej zachowanych obiektów industrialnego 

rolnictwa z drugiej połowy XIX wieku na Pomorzu i jako zabytek znajduje się pod cał-

kowitą ochroną. Równocześnie jest jednym z miejsc rezydencji artystycznej w Niem-

czech i jednym z największych w Europie ośrodków dynamizujących wydarzenia kultu-

rowo-artystyczne, zwłaszcza w zakresie sztuk performatywnych. Każdego roku do Me-

klemburgii-Pomorza Przedniego przyjeżdżają artyści z całego świata, aby pracować nad 

swoimi performansami i prezentować je publiczności. W pokazach biorą udział nie-

mieccy i polscy widzowie z regionu transgranicznego. Połączenie historyczności prze-

strzeni, w której pokazy mają miejsce, wraz z ich innowatorskim, międzynarodowym 

i interdyscyplinarnym charakterem, czyni Schloss Bröllin wyjątkową przestrzenią, któ-

rej moc wynika przede wszystkim z jej związku z przeszłością, otwierającą się na przy-

szłość. Stowarzyszenie „schloss bröllin” jest podmiotem ekonomii społecznej. W ra-

mach środków funduszu regionalnego w dawnych budynkach gospodarczych powstało 
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Centrum Niemiecko-Polskie. Stowarzyszenie jest członkiem sieci światowych organi-

zacji realizujących program rezydencyjny, międzynarodowych federacji artystycznych, 

związków zrzeszających międzykulturowe miejsca spotkań oraz centra społeczno-

kulturowe i edukacyjne na terenie Niemiec i kraju związkowego oraz ściśle współpracu-

je z podmiotami osobowymi, instytucjonalnymi i samorządowymi w regionie transgra-

nicznym. Prezeską Zarządu Stowarzyszenia jest Katharina Husemann 

[https://broellin.de/].  

 Teatr Brama został założony w Goleniowie w 1996 roku przez Daniela Jacewi-

cza, który do dziś jest jego liderem. Teatr Brama, będący jednym z zespołów Goleniow-

skiego Domu Kultury, jest niezależnym teatrem alternatywnym, a główną motywacją 

jego działalności artystycznej i kulturotwórczej jest chęć zrewolucjonizowania relacji 

między artystą na scenie a widzem tak, aby spektakl stawał się okazją do spotkania 

i płaszczyzną do dialogu. W 2005 roku zostało powołane do życia Stowarzyszenie 

„Teatr Brama” w Goleniowie i od tej pory działalność względnie stałego zespołu tea-

tralnego została wydatnie poszerzona przez realizację: regionalnych, krajowych i mię-

dzynarodowych projektów społeczno-kulturalnych dofinansowanych z różnych źródeł, 

prowadzenie BramaLAB adresowanego do lokalnych zespołów teatralnych złożonych 

z pasjonatów w różnym wieku, organizowanie festiwali teatralnych, prowadzenie wo-

lontariatu o profilu teatralnym w ramach europejskiego programu Erasmus+, przyczy-

nianie się do podnoszenia jakości życia mieszkańców Goleniowa, współtworzenie bo-

gatej oferty kulturalnej oraz uczestniczenie w europejskich i globalnych sieciach współ-

pracy artystycznej. Prezesem Stowarzyszenia jest Daniel Jacewicz 

[https://www.teatrbrama.org/].  

 Zgodnie z idealnym modelem stworzenia powiązań instytucjonalnych i osobo-

wych wszystkich wykonawców projektu „RegioActive” utworzono strukturę i włączono 

w nią poszczególnych pracowników zatrudnionych w projekcie. Niektórzy z nich – 

z różnych względów – zostali zastąpieni przez inne osoby, ale ogólna struktura wyko-

nawców projektu została utrzymana od początku do końca. Polegało to na tym, że ze 

strony polskiej podmiotami instytucjonalnymi, ściśle ze sobą powiązanymi organiza-

cyjnie, były: Goleniowski Dom Kultury, który gwarantował wymagany wkład własny, 

obsługę administracyjno-finansową oraz udział w zadaniach projektowych, i Stowarzy-

szenie „Teatr Brama”, które nie biorąc udziału w rozliczeniach finansowych i sprawach 

formalnych, skupiło się na wkładzie intelektualnym do realizacji projektu, zaangażowa-

niu we wszystkie działania projektowe oraz wspomagał Goleniowski Dom Kultury 
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w niektórych czynnościach administracyjnych. Po stronie niemieckiej zadania admini-

stracyjno-finansowe, organizacyjne i twórcze w sensie angażowania się we wszystkie 

działania animacyjno-artystyczne realizowała kadra Stowarzyszenia „schloss bröllin”. 

W tym miejscu podkreślić wyraźnie należy, że potencjał organizacyjno-merytoryczny 

i osobowy ośrodka polskiego (Goleniowski Dom Kultury plus Stowarzyszenie „Teatr 

Brama”) w porównaniu do ośrodka niemieckiego (Stowarzyszenie „schloss bröllin”) był 

znacznie większy w wielu zakresach. Ważne okazywało się przykładowo stałe, kompe-

tentne wsparcie księgowości GDK przy załatwianiu bieżących spraw administracyjno-

finansowych. Natomiast wielość osób zaangażowanych w działalność artystyczną Tea-

tru Brama w ramach różnych grup (w tym wolontariuszy) oraz wysoki poziom prowa-

dzonej w nim od lat pracy menedżerskiej, animacyjnej, społecznej i edukacyjnej stały 

się filarami całego projektu „RegioActive” po obu stronach granicy.  

Wielokrotnie w trakcie realizacji projektu „RegioActive” występowała sytuacja 

wymiany doświadczenia i wzajemnego wzbogacania kompetencji wykonawców w róż-

nych zakresach, nie tylko animacyjno-artystycznych ale także promocyjno-

menedżerskich. Dotyczy to także analogicznej wymiany wiedzy i umiejętności oraz 

wzajemnego uczenia się pomiędzy kadrą Goleniowskiego Domu Kultury i zatrudnio-

nymi w projekcie członkiniami i członkami Stowarzyszenia „Teatr Brama”. Jak się wy-

daje, projekt ten pozwolił na obopólny rozwój i podniesienie jakości tej współpracy na 

wyższy poziom, co ma też duże znaczenie dla społeczności lokalnej Goleniowa oraz 

aspiracji ośrodka goleniowskiego do pełnienia w przyszłości roli jednego z centrów 

animacji kultury w regionie i relacjach transgranicznych.  

 Zaproponowana w koncepcji projektu „RegioActive” struktura osobowa wyko-

nawców opierała się na konkretnym założeniu. Ośrodek goleniowski zaproponował, aby 

to Daniel Jacewicz pełnił funkcję koordynatora merytorycznego po jego stronie, co 

wiązało się z zadaniem bycia animatorem twórców, animatorów i menedżerów. Miał też 

ściśle współpracować z Magdaleną Reichardt, która pełniła analogiczną funkcję koor-

dynatora merytorycznego po stronie ośrodka bröllińskiego. We wniosku projektowym - 

intencjonalnie – nie podano szczegółów personalnych czy instytucjonalnych w odnie-

sieniu do pozostałych wykonawców, zakładając, że ich dobór odbędzie się na zasadzie 

emergentnej acz zróżnicowanej w miarę możliwości metodyki doboru twórców powią-

zanych mniej bądź bardziej z regionem Pomeranii, ale też znanych z wcześniejszych 

ważnych dokonań o podobnym charakterze, wyrażających wstępną zgodę na podjęcie 

się zadań aktywizowania społeczno-kulturalnego wybranych przez siebie społeczności 
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czy wspólnot z wykorzystaniem różnorodnych procesów twórczych. Tym samym zało-

żono koncepcyjnie w tym projekcie, że adekwatne kryteria doboru osób i instytucji 

a nie ich odgórne narzucenie będzie bardziej kulturotwórcze i sprawcze w tym regionie 

oraz doprowadzi lepiej niż szczegółowe preplanowanie do uruchomienia w nim – przy-

najmniej w małej skali – procesów odkrywania potencjałów, budowania relacji społecz-

nych i inicjowania oraz wspomagania procesów twórczych poprzez wyzwalanie 

i wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych. Dodać przy tym należy, że cel artystyczny 

był w tym projekcie koncepcyjnie założony jako drugoplanowy, co nie wykluczało 

w wybranych przypadkach osiągnięcia produktu o wysokiej jakości. Ważniejsze jednak 

od produktów artystycznych były procesy twórcze i ich znaczenie w rozwoju osobo-

wym i społecznym uczestników – wykonawców i odbiorców.  

 Założono zatem, że to koordynatorzy merytoryczni zdecydują o składzie osobo-

wym zatrudnionych wykonawców, po przeprowadzeniu naboru zgodnie z przyjętymi 

regułami publicznych postępowań konkursowych i w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawne w obu krajach. Umownie przyjęto następujące nazewnictwo: „instruk-

tor/instruktorka” i „lider/liderka”, to znaczy w pierwszym wypadku osoby bardziej zaj-

mujące się działalnością merytoryczną, a w drugim – działalnością organizacyjną. Po-

szczególne duety polskie i niemieckie oraz tandemy polsko-niemieckie, które dopiero 

miały się ujawnić i połączyć w wyniki wstępnych spotkań i rozmów, współpracować 

miały z dobraną przez siebie grupą uczestników, z którą realizować miały różnorodne 

procesy twórcze w społecznościach lokalnych. We wszystkich przypadkach osób anga-

żowanych do tej pracy ważne było też ich doświadczenie twórcze, animacyjne, mene-

dżerskie w realizacji projektów kulturalnych. Bardzo ważnym warunkiem powodzenia 

na tym etapie była też wymiana myśli, pomysłów, sugestii itd. pomiędzy koordynato-

rami. Wynikało to także z tego, że kolejnym kluczowym komponentem zamysłu kon-

cepcyjnego całej struktury instytucjonalno-osobowej projektu było w dalszej kolejności 

powołanie do życia tak zwanych tandemów, to znaczy dwóch połączonych działaniowo 

par – jednej ze strony polskiej a drugiej ze strony niemieckiej. Założono jednak w kon-

cepcji, że nie może się to dokonywać mechanicznie i potrzebny jest czas na wzajemne 

poznanie oraz porozumienie na zasadzie dobrowolnych decyzji. Sądzono od początku 

także, że mogą pojawiać się zmiany w obsadach personalnych czy instytucjonalnych 

z różnych powodów, stąd niezbędna jest potrzeba elastycznego reagowania i podejmo-

wania kolejnych decyzji szanujących zasady założonej struktury. W projekcie zatrud-

nione były także inne osoby, a mianowicie zajmujące się administracją, księgowością, 
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promocją, logistyką, tłumaczeniami, prawem budowlanym, dokumentacją filmową 

i fotograficzną oraz prowadzeniem badań naukowych nad procesami aktywizacyjnymi 

wyzwalanymi w toku wspólnej działalności. Menedżerką całego projektu od strony me-

rytorycznej i organizacyjnej przez pełny okres jego realizacji była Aleksandra Ślusar-

czyk.  

 Historie angażowania poszczególnych osób do ekipy projektu, a także odcho-

dzenia niektórych z nich, są zawsze indywidualne, osobiste, przeważnie niepowtarzalne. 

Wybrane losy jednostkowe i zaangażowanie konkretnych osób we współtworzenie pro-

jektu „RegioActive” opisane zostały w dalszej części niniejszego opracowania. Poniżej 

zamieszczone zostało zestawienie tabelaryczne merytorycznych wykonawców projektu, 

począwszy od menedżerki całego projektu, poprzez koordynatorów merytorycznych 

z ośrodka goleniowskiego i bröllińskiego, wykonawców z duetów polskich i niemiec-

kich w połączeniach tandemowych (obok siebie). W dalszej części znajdują się podsta-

wowe informacje o tych osobach, wybrane z ich bogatych biografii zawodowych, istot-

nych z punktu widzenia meritum projektu „RegioActive”. Dodać w tym miejscu należy, 

że określenia „lider” i „instruktor” były traktowane umownie w ramach przyjętej we 

wniosku projektowym nomenklatury, bowiem faktyczne zaangażowanie wykonawców 

merytorycznych w działania projektowe wielokrotnie znacznie wykraczało poza te 

funkcje, a wszystkich łączyło zaangażowane uprawianie sztuki angażującej społeczno-

ści. Zestawienie to nie obejmuje osób, które pojawiły się na początku realizacji projektu 

i po kilku miesiącach zrezygnowały ze współpracy z różnych powodów. Nie obejmuje 

także grona współpracowników pozamerytorycznych, którzy również zrezygnowali 

z udziału w projekcie w początkowej jego fazie i zostali zastąpieni innymi osobami. 

W gronie pracowników administracyjnych i technicznych - stale wspomagających or-

ganizacyjnie realizację projektu w latach 2019-2022 - znalazły się między innymi na-

stępujące osoby: Patrycja Glądała i Patryk Bednarski – zajmujący się logistyką, komu-

nikacją i promocją; Falko Reichardt – administracją finansową w ośrodku bröllińskim; 

Marta Borowska – logistyką oraz Jürgen Röhrdanz – obsługą techniczną po stronie 

niemieckiej; Dominika Cembała, Monika Starczewska i Aleksandra Kosedowska – 

sprawami administracyjno-finansowymi; Tomasz Gościmiński – doradztwem w spra-

wach administracyjno-finansowych; Wojciech Rosiński – wsparciem technicznym dzia-

łań projektowych.  

Wśród wykonawców projektu znaleźli się także: Radosław Kurzaj sporządzają-

cy dokładną dokumentację filmową i fotograficzną całości części działaniowej projektu 
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oraz Dariusz Kubinowski realizujący projekt badawczy poświęcony dynamicznemu 

sieciowaniu w aktywizacji społeczno-kulturalnej regionu transgranicznego w trakcie 

realizacji projektu „RegioActive”. 

 

GŁÓWNI WYKONAWCY MERYTORYCZNI PROJEKTU „REGIOACTIVE”  

W CZĘŚCI DZIAŁANIOWEJ 

 

 

Aleksandra Ślusarczyk 

- menedżerka projektu – 

 

 

Daniel Jacewicz 

- koordynator merytoryczny  

z ośrodka goleniowskiego - 

 

 

Magdalena Reichardt 

- koordynatorka merytoryczna  

z ośrodka bröllińskiego - 

 

Aleksander  

Kwietniak 

- lider - 

 

 

Jacek  

Hałas 

- instruktor - 

 

Peter  

Wolter 

- instruktor - 

 

Beatrice  

von Gynz-Rekowski 

- liderka – 

 

 

Maciej  

Chilkiewicz 

- lider - 

 

 

Jarosław  

Chilkiewicz 

- instruktor - 

 

Alejandro  

Soto Lacoste 

- instruktor - 

 

Chris  

Ehrhardt 

- lider - 

 

Katarzyna  

Sondej 

- liderka - 

 

 

Piotr  

Banach 

- instruktor - 

 

Edyta  

Rogowska 

- instruktorka - 

 

Alex  

Moore 

- lider - 

 

Maciej  

Łukaszewicz 

- lider - 

 

 

Jennifer  

Crissey 

- instruktorka - 

 

Julia  

Knaust 

- instruktorka - 

 

Nils  

Wollschläger 

- lider - 

 

Kamil  

Malecki 

- lider - 

 

 

Dorota  

Porowska 

- instruktorka - 

 

Rika  

Weniger 

- instruktorka - 

 

Marlene  

Furmann 

- liderka - 

 

Krzysztof  

Gmiter 

- lider – 

 

 

Marcin  

Kęszycki 

- instruktor - 

 

Katja  

Klemt 

- instruktorka - 

 

Georg  

Meier 

- lider - 
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Przedstawmy zatem sylwetki zawodowe wymienionych osób.  

Aleksandra Ślusarczyk – animatorka kultury, aktorka Teatru Brama, muzycz-

ka, koordynatorka projektów edukacyjnych, koordynatorka i menedżerka festiwali tea-

tralnych, założycielka i członkini Kapeli Teatru Brama, członkini Stowarzyszenia „Te-

atr Brama”. 

Daniel Jacewicz – reżyser teatralny, aktor, animator kultury, instruktor teatral-

ny, założyciel i lider Teatru Brama, animator lokalnych, ogólnopolskich międzynaro-

dowych działań i projektów teatralnych, prezes Stowarzyszenia „Teatr Brama”.   

Magdalena Reichardt – autorka innowacji pedagogicznych i badań z zakresu 

dyplomacji społecznej, wolności i sprawczości wspólnotowej, edukacji międzykulturo-

wej i procesów grupowych, moderatorka dialogu transgranicznego i spotkań społeczno-

kulturalnych, menedżerka projektów międzynarodowych.  

Aleksander Kwietniak – muzyk, śpiewak, tancerz, członek kapel i zespołów 

muzycznych nawiązujących repertuarowo do muzyki dawnej i tradycyjnej: „Kapela 

Teatru Brama”, „Raraszek” „Tęgie Chłopy”, „Janusz Prusinowski Kompania”.    

Jacek Hałas – muzykant, śpiewak, tancerz, kompozytor, wędrowiec, badacz 

polskiej i europejskiej kultury ludowej traktujący je jako inspirację do działań arty-

stycznych, współtwórca wielu formacji muzycznych i autorskich przedsięwzięć arty-

stycznych.  

Peter Wolter - niezależny twórca filmowy, reżyser, działacz w społeczności lo-

kalnej. 

Beatrice von Gynz-Rekowski - doradczyni/specjalistka od zarządzania funda-

cjami, działaczka w społeczności lokalnej. 

Maciej Chilkiewicz – muzyk, gitarzysta, kompozytor, założyciel i członek kilku 

kapel rockowych, uczestnik wielu projektów muzycznych.  

Jarosław Chilkiewicz – muzyk rockowy, gitarzysta, kompozytor, członek ze-

społu Piotra Cugowskiego, wykonawca współpracujący m.in. z Kasią Kowalską, Ewe-

liną Flintą, Maćkiem Silskim, zespołami My Riot, S.A.G., Sweet Noise.    

Alejandro Soto Lacoste – kompozytor, wokalista, multiinstrumentalista, eduka-

tor muzyczny, artysta solowy uprawiający muzykę zakorzenioną w brzmieniach latyno-

amerykańskich z elementami jazzu, popu i rocka. 

 Chris Ehrhardt – pedagog społeczny, edukator w Centrum Czasu Wolnego 

Młodzieży „Happy Together” w Pasewalku.  
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 Katarzyna Sondej – piosenkarka, autorka tekstów piosenek, architektka krajo-

brazu i projektantka ogrodów, w przeszłości związana z zespołem StandBy, założyciel-

ka - wspólnie z Piotrem Banachem - zespołu BAiKA.   

 Piotr Banach – muzyk, kompozytor, producent muzyczny, autor tekstów piose-

nek, założyciel i członek zespołów: Hey, Indios Bravos, Ludzie Mili, Dum-Dum, Kola-

boranci, współtwórca – z Katarzyną Sondej – zespołu muzycznego BAiKA.   

 Alexander Moore – muzyk, gitarzysta, kompozytor, inżynier dźwięku, produ-

cent muzyczny, członek zespołu muzycznego „Duxius”, edukator muzyczny pracujący 

z dziećmi i młodzieżą;   

 Edyta Rogowska – wokalistka, autorka piosenek, performerka, kompozytorka, 

muzyczka, socjolożka, pedagożka prowadząca warsztaty w ramach projektów edukacji 

nieformalnej, założycielka zespołu muzycznego „Duxius”, współzałożycielka kolekty-

wu artystycznego „Kunszt Kollektiv”.   

 Maciej Łukaszewicz – reżyser teatralny, animator i menedżer kultury, założy-

ciel i lider zespołów teatralnych, dyrektor Wałeckiego Centrum Kultury, wcześniej me-

nedżer międzynarodowych projektów kulturalno-edukacyjnych w Europejskim Cen-

trum Solidarności w Gdańsku i dyrektor operacyjny The Watermill Center w Nowym 

Jorku.  

 Jennifer Crissey – animatorka kultury, menedżerka projektów kulturalnych, 

aktorka Teatru Brama, edukatorka artystyczna, członkini Stowarzyszenia „Teatr Brama” 

realizująca wiele międzynarodowych projektów łączących działania artystyczne, spo-

łeczne, kulturalne i edukacyjne.  

 Nils Wollschläger – żongler, performer uliczny, trener żonglerki, specjalizujący 

się w dynamicznych akrobacjach głównie na latającym trapezie i kołysce, współtwórca 

z Julią Knaust grupy cyrkowej Omnivolant, używający na ziemi i w powietrzu technik 

cyrkowych jako języka opowiadając różne historie.  

 Julia Knaust – performerka cyrkowa, akrobatka na trapezie, kołysce, huśtawce, 

współtwórczyni wraz z Nilsem Wollschlägerem grupy cyrkowej Omnivolant, autorka 

i wykonawczyni produkcji i pokazów na wolnym powietrzu łączącymi techniki teatral-

ne i cyrkowe w pracy artystycznej.  

 Kamil Malecki – performer, żongler, klaun, pedagog cyrku, sztukmistrz ognio-

wy, trener żonglerki i klaunady, promotor uśmiechu jako wartości ogólnoludzkiej. 

 Dorota Porowska – aktorka, reżyserka teatralna, aktorka Ośrodka Praktyk Tea-

tralnych „Gardzienice” (1984-2004), wykładowczyni w Instytucie Kultury Polskiej UW 
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i Akademii Teatralnej w Warszawie, prowadząca formację „Tańców Labiryntu”, współ-

założycielka Stowarzyszenia Teatralnego „Chorea”.     

 Rika Weniger – aktorka, absolwentka Hochschule für Music und Theater 

w Rostocku, uczestniczka wielu niemieckich i międzynarodowych produkcji teatral-

nych, realizatorka własnych projektów artystycznych w Neubrandenburgu.  

Marlene Furmann – absolwentka teatrologii stosowanej w Hildesheim, zwią-

zana z Młodzieżową Szkołą Artystyczną w Neubrandenburgu, członkini kolektywów 

twórczych bazujących na sztukach performatywnych.  

 Krzysztof Gmiter – wykonawca spektakli teatralnych, musicali, akcji performa-

tywnych, widowisk tanecznych, związany z Teatrem Tańca „Ego Vu”, lider Teatru „6 

i Pół”, animator kultury, prezes Stowarzyszenia „HYBADU”.  

 Marcin Kęszycki – aktor, reżyser teatralny, animator kultury, edukator, doku-

mentalista, od 1973 roku współtwórca prawie wszystkich spektakli Teatru Ósmego 

Dnia, aktywista społeczny, działacz prodemokratyczny w różnych krajach.  

Katja Klemt – aktorka, niezależna artystka pracująca na arenie międzynarodo-

wej, reżyserka, pedagożka teatru, wykładowczyni prowadząca warsztaty i seminaria.  

 Georg Meier – twórca teatralny, reżyser, pedagog teatru i mediator kulturowy, 

poruszający się między światami - „teoretyk dla działających i praktyk dla myślących”. 

 Patrycja Glądała – specjalistka ds. komunikacji, promocji, wizerunku PR, 

a także logistyki projektowej, członkini zespołu Stowarzyszenia „Teatr Brama”.  

 Patryk Bednarski – aktor Teatru Brama, animator kultury, specjalista ds. ko-

munikacji, promocji i organizacji, instruktor zajęć kulturalnych i artystycznych, współ-

organizator dwóch edycji Akademii Teatru Alternatywnego, członek Stowarzyszenia 

„Teatr Brama”.   

Falko Reichardt – historyk, aktywista na rzecz transgranicznego społeczeństwa 

obywatelskiego, edukator w zakresie kształcenia obywatelskiego i zrównoważonego 

rozwoju, menedżer w Stowarzyszeniu „schloss bröllin”.  

 Marta Borowska - ekonomistka, specjalistka ds. logistyki projektowej, realiza-

torka wielu polsko-niemieckich projektów na pograniczu, głównie w zakresie turystyki 

i kultury.  

 Dominika Cembała – specjalistka ds. kadrowych i księgowości, pracowniczka 

Goleniowskiego Domu Kultury.   

Monika Starczewska -  specjalistka ds. finansowo-księgowych, pracowniczka 

Goleniowskiego Domu Kultury.  
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Aleksandra Kosedowska – specjalistka ds. finansowo-księgowych, pracow-

niczka Goleniowskiego Domu Kultury.   

 Tomasz Gościmiński – przedsiębiorca, specjalista ds. pozyskiwania, prowadze-

nia i rozliczania projektów finansowanych z dotacji zewnętrznych.  

 Wojciech Rosiński – muzyk, aktor Teatru Brama, specjalista ds. obsługi tech-

nicznej wydarzeń artystycznych.  

 Radosław Kurzaj – fotograf, filmowiec, autor teledysków i filmów promocyj-

nych, twórca fotografii portretowych i nieszablonowych ujęć architektury oraz krótkich 

form video.  

 Dariusz Kubinowski – profesor nauk społecznych w Instytucie Pedagogiki 

Akademii Pomorskiej w Słupsku, badacz działalności kulturalnej, metodolog badań 

jakościowych, autor opracowań naukowych z zakresu pedagogiki kultury, edukacji 

międzykulturowej, animacji kultury, choreologii i pedagogiki sztuki.     

 

2.3. Realizacja (z pandemią w tle)  

 

Projekt „RegioActive” był planowany na 32 miesiące aktywnej, paralelnej reali-

zacji części materialnej – infrastrukturalnej (remonty studiów artystycznych w ośrodku 

bröllińskim i wyposażenie w sprzęt techniczny i zakup kontenerów mobilnych do dzia-

łań artystycznych w ośrodku goleniowskim) oraz działaniowej – animacyjnej (spotka-

nia, szkolenia, warsztaty grupowe, wymiany transgraniczne, mikrofestiwale i makrofe-

stiwale), ale także dokumentacyjnej – podsumowującej (końcowe sprawozdania, opra-

cowanie naukowe, film, dokumentacja zdjęciowa, katalog, płyta CD, konferencja) 

w okresie od 1 listopada 2019 roku do 30 czerwca 2022 roku. Na początku marca 2020 

roku, to znaczy po czterech miesiącach inicjalnej współpracy wykonawców projektu 

wprowadzono zarówno w Polsce jak i w Niemczech obostrzenia prawne w zakresie 

życia społecznego, komunikacji międzyludzkiej i funkcjonowania instytucji publicz-

nych wywołane stanem pandemii COVID-19. Obostrzenia te – mniej bądź bardziej dra-

styczne w późniejszych miesiącach - a także wynikające z nich nowe, nieprzewidywane 

wcześniej warunki, reguły, możliwości kontynuowania założonych wstępnie działań 

projektowych skłoniły zespół zarządzający do złożenia wniosku do instytucji donacyj-

nej o przedłużenie jego realizacji na czas do końca 2022 roku oraz przesunięcie więk-

szości elementów części działaniowej z roku 2021 na rok 2022, w związku z drama-

tycznością i niepewnością sytuacji pandemicznej w obu krajach. Wniosek ten został 
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rozpatrzony pozytywnie, co wiązało się także z przyznaniem dotacji uzupełniającej. To 

ostatecznie zdecydowało o powodzeniu całego projektu i jego zakończeniu z sukcesem. 

Decydenci Programu Współpracy Interreg VA wykazali zrozumienie i wyrozumiałość, 

przyjmując argumenty przedstawione przez zespół zarządzający projektu „RegioAc-

tive” oraz trafnie oceniając uwarunkowania funkcjonowania wszystkich podmiotów 

działalności społeczno-kulturalnej w trudnych, niebezpiecznych, wręcz nieprzewidy-

walnych czasach pandemii COVID-19. Stała się ona głównym czynnikiem determinu-

jącym wykonanie założonych zadań i dążenie do wytyczonych wcześniej celów. Osta-

tecznie realizacja części działaniowej projektu „RegioActive” - niespodziewanie acz 

emergentnie - wyznaczona została i ujęta w ramy trzech zasadniczych faz, które umow-

nie można określić tak: faza „przed pandemią”, faza „podczas pandemii” i faza „po 

pandemii”. Trudno jednoznacznie podać dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia po-

szczególnych faz, zwłaszcza że rok 2022 to również czas wysokiego poziomu zakażeń 

koronawirusem, a fazy wewnętrznie też nie były jednolite ze względu na obowiązujące 

obostrzenia w poszczególnych miesiącach. Ta umowna propozycja periodyzacji jest 

z jednej strony wynikiem sugestii kilku spośród wykonawców, które formułowali pod-

czas wywiadów, a z drugiej jest rezultatem obserwacji dynamiki realizacji projektu 

w ciągu trzech lat. Spróbujmy zatem bliżej przyjrzeć się udokumentowanym zjawiskom 

i procesom towarzyszącym dynamicznemu sieciowaniu transgranicznemu nastawione-

mu na społeczno-kulturalną aktywizację regionu w kontekście wyróżnionych trzech faz, 

odwołując się do doświadczeń, ich opisów i interpretacji oraz autorefleksji  wykonaw-

ców projektu „RegioActive”.  

 Faza „przed pandemią” realizacji projektu „RegioActive” rozpoczęła się już 

na początku 2019 roku, czyli jeszcze przed formalną decyzją o przyznaniu dofinanso-

wania w ramach Programu Współpracy Interreg VA. Wtedy nad przygotowaniem wnio-

sku projektowego pracowały zespoły reprezentujące: Goleniowski Dom Kultury, któ-

rym wówczas kierowała Aleksandra Holz, Stowarzyszenie „Teatr Brama”, którego pre-

zesem wówczas był Grzegorz Rutkowski oraz Stowarzyszenie „schloss bröllin”, które-

mu szefowała Katharina Husemann. W kwietniu i maju 2019 roku podczas bardzo in-

tensywnych prac koncepcyjnych i redakcyjnych zespół ośrodka goleniowskiego poznał 

we wspólnej pracy nad wnioskiem Magdalenę Reichardt, Falko Reichardta i Martę Bo-

rowską. Był to także czas zmian kadrowych i reorganizacji we wszystkich trzech insty-

tucjach. Falko Reichardt bowiem został zatrudniony w Stowarzyszeniu „schloss bröllin” 

na stanowisku menedżera. Prezesem Stowarzyszenia „Teatr Brama” został Daniel Ja-
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cewicz. Na stanowisko dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury powołano Macieja 

Ratajczyka.  

Faza „przed pandemią”, która została gwałtownie przerwana na początku marca 

2020 roku wprowadzeniem pierwszego lockdownu, była pełna radości z otrzymanego 

dofinansowania, optymizmu i entuzjastycznego wręcz zapału do wspólnej pracy, 

wstępnego kompletowania zespołu wykonawców administracyjnych i merytorycznych 

po obu stronach granicy, rodzenia się pierwszych idei działań i wydarzeń wpisujących 

się w otwartą formułę koncepcyjną intencjonalnie wyartykułowaną we wniosku projek-

towym, organizacji pierwszych roboczych spotkań, inicjalnego planowania harmono-

gramu i rozpoczęcia kampanii promocyjnej. Ważnym wydarzeniem było bezpośrednie 

spotkanie robocze w dniu 8 stycznia 2020 roku w siedzibie Goleniowskiego Domu Kul-

tury z udziałem ówczesnego, prawie pełnego składu zespołu zarządzająco-

administracyjnego projektu „RegioActive” z ośrodków: bröllińskiego i goleniowskiego, 

podczas którego uczestnicy poznawali się bliżej, dyskutowali o planach i omawiali nie-

które kwestie organizacyjne, a na zakończenie obejrzeli jeszcze remontowane wówczas 

obiekty: Rampa Kultura i Twierdza Design w Goleniowie. De facto było to jedyne spo-

tkanie bezpośrednie tak licznego grona wykonawców w tej fazie, gdyż obostrzenia pan-

demiczne wprowadzone na początku marca 2020 roku w obu krajach uniemożliwiły ich 

organizację w najbliższej przyszłości. Oczywiście odbywało się wiele spotkań i działań 

organizacyjnych w mniejszej, indywidualnej skali, czego wymagały standardowe pro-

cedury inicjowania współpracy w tak dużym zespole transgranicznym i rozpoczynania 

realizacji części materialnej, infrastrukturalnej.  

Faza „podczas pandemii” – najdłuższa spośród wszystkich faz realizacji pro-

jektu i zarazem najtrudniejsza w realizacji zarówno w aspekcie instytucjonalnym jak 

i osobowym – to przede wszystkim czas wykonywania części materialnej projektu, czy-

li remontów studiów artystycznych w ośrodku bröllińskim oraz zakupu sprzętu i wypo-

sażenia niezbędnego do realizacji działań i wydarzeń artystycznych na wysokim pozio-

mie, a następnie ich montażu w oddanym do użytku obiekcie Rampa Kultura jako czę-

ści Goleniowskiego Domu Kultury i nowej siedziby Stowarzyszenia „Teatr Brama”. 

W pewnym sensie to zaangażowanie zespołów obu ośrodków w znaczące poprawienie 

stanu dotychczasowej infrastruktury, niezbędnej do prowadzenia działalności statuto-

wej, rekompensowało zastój albo niesatysfakcjonujące tempo aktywności w części dzia-

łaniowej projektu. O ile remonty, zakupy i prace montażowe mogły być realizowane 

z niewielkimi zakłóceniami, o tylko zaplanowane spotkania robocze, wymiany trans-
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graniczne, warsztaty, szkolenia, wymiany, wydarzenia czy festiwale mogły odbywać się 

albo w formule online, albo w warunkach niespodziewanych, niestabilnych „okienek 

czasowych”, mniej bądź bardziej ograniczających swobodę obostrzeń pandemicznych. 

Dodać tu należy, że przeważnie w poszczególnych okresach pandemii obostrzenia 

w Niemczech były bardziej stanowcze w regulacjach prawnych i bardziej rygorystycz-

nie egzekwowane w praktyce aniżeli w Polsce, co być może uwarunkowane było też 

różnicami społeczno-kulturowymi. Przełom fazy „przed pandemią” i „podczas pande-

mii” był to również czas uruchomienia dwujęzycznej strony internetowej projektu 

[https://regioactive.eu] jak również profilu projektu na Facebooku 

[https://www.facebook.com/projektregioactive] oraz kompletowania składu wykonaw-

ców części działaniowej całego projektu, co miało charakter procesualny i dynamiczny 

oraz wiązało się dodatkowo z niewielkimi zmianami personalnymi w początkowym 

okresie. Pandemia była tu z pewnością jednym z czynników warunkujących te niepla-

nowane, emergentne zmiany kadrowe.  

Ważnym komponentem realizacji całego projektu „RegioActive” były także 

szkolenia adresowane do wykonawców projektu o charakterze zamkniętym bądź otwar-

tym, w formule bezpośredniej bądź online (w zależności od aktualnych możliwości wy-

nikających z sytuacji epidemiologicznej). Miały one na celu przede wszystkim wspo-

maganie rozwoju kompetencji kluczowych twórców, animatorów, menedżerów, które 

były pomocne w wykonywaniu poszczególnych zadań projektowych. Przyczyniały się 

także do nawiązywania i budowania relacji oraz integracji wewnątrz zespołu wykonaw-

ców projektu, co okazało się szczególnie ważne w okresach nasilania się obostrzeń pan-

demicznych. W ciągu trzech lat trwania projektu odbyły się między innymi szkolenia 

dotyczące: fotografii i filmu w pracy twórczej, praw autorskich, mediów społeczno-

ściowych, polsko-niemieckiej wymiany młodzieżowej, kultury i historii Pomorza, świa-

domości ruchowej, twórczości muzycznej, sztuki słuchania, metodyki Social Communi-

ty Theater, aplikacji i programów komputerowych.  

W tej fazie kluczowym wydarzeniem było jednak bezpośrednie, dwudniowe 

spotkanie prawie wszystkich wykonawców części działaniowej, wyłonionych wcześniej 

w drodze obowiązujących procedur oraz przyjętej przez obojga koordynatorów filozofii 

i metodyki doboru instruktorów i liderów pod kątem założeń merytorycznych projektu 

„RegioActive”. Spotkanie to odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia „schloss bröllin”, 

z zachowaniem obowiązujących wówczas obostrzeń sanitarnych w Niemczech, 

w dniach 10-11 sierpnia 2020 roku. Wtedy po raz pierwszy większość z zaangażowa-
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nych do współpracy twórców polskich i niemieckich miało możliwość bliższego pozna-

nia swoich potencjalnych partnerów w części działaniowej projektu „RegioActive” 

w trakcie plenarnych, grupowych i indywidualnych rozmów oficjalnych oraz integra-

cyjnych spotkań towarzyskich, wspólnego spożywania posiłków i oglądania występów 

cyrkowych. Spotkanie to tchnęło nowego ducha w cały zespół wykonawców, bo po 

okresie kilku miesięcy pandemii i komunikacji online można było zacząć wreszcie my-

śleć konkretnie o emergentnym wiązaniu się tandemów polsko-niemieckich i urucha-

miać myślenie o przyszłych działaniach w społecznościach i wyborze docelowych grup 

uczestników, z którymi poszczególne duety miały intensywnie pracować w swoich 

miejscowościach.   

Niestety kolejna fala nasilenia się pandemii jesienią 2020 roku znów wyraźnie 

zahamowała, a czasami wręcz wstrzymała tę działalność, przy nieustanych próbach 

podtrzymywania komunikacji i kontynuacji procesów twórczych za pośrednictwem 

mediów. Wiązało się to też z bardzo zróżnicowanymi indywidualnie reakcjami emocjo-

nalno-psychicznymi na tak zaskakująco i niekomfortowo warunkowaną sytuację osobi-

stą, zawodową i projektową. Nikt z wykonawców nie przewidywał, że będzie zmuszony 

zasadniczo przeformułować dotychczasowe swoje funkcjonowanie w pracy twórczej, 

animacyjnej, menedżerskiej i życiu społecznym, nieustannie mając poczucie zagrożenia 

zdrowotnego, braku stabilizacji, niepewności jutra, lęku o przyszłość swoją i swoich 

najbliższych. Niemniej jednak sytuacja pandemiczna stała się realnym wyzwaniem dla 

każdego wykonawcy projektu, niosąc ze sobą nie tylko skutki destruktywne, jak się 

potem okazało. Te indywidualne reakcje osobiste i zawodowe stanowią dziś źródło 

cennej wiedzy o specyfice pracy twórcy, animatora i menedżera kultury w świecie VU-

CA – zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności [zob. Piątkowska 

2021].  

W dalszej części niniejszego opracowania znajdują się szczegółowe opisy 

owych sytuacji biograficznych poszczególnych wykonawców merytorycznych projektu 

„RegioActive” w kontekście wyróżnionych trzech faz ze szczególnym uwzględnieniem 

dramatyzmu fazy „podczas pandemii”. Warto podkreślić, że w tej fazie udało się – nie 

bez problemów – zrealizować dwa mikrofestiwale RegioActive w Wałczu i Neubran-

denburgu, mimo że wszystkie one (12) oraz dwa makrofestiwale w pierwotnym zamy-

śle miały odbyć się w 2021 roku. Decyzja o przedłużeniu realizacji projektu zasadniczo 

zmieniła całą atmosferę działalności projektowej z pesymistycznie wycofanej i dener-

wująco wyczekującej, a zarazem permanentnie przeformułowywanej i wymyślanej kil-
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kakrotnie jakby od nowa na optymistycznie prospektywną oraz dającą niezbędny od-

dech i dystans wobec napiętego, a nierealizowanego pierwotnego harmonogramu, nie 

z winy wykonawców. Wyzwolona wtedy nadzieja ostatecznie okazała się owocna 

w dokończeniu realizacji projektu z sukcesem w nowej znacznie łagodniejszej sytuacji 

pandemicznej.   

Faza „po pandemii” w projekcie „RegioActive” umownie rozpoczęła się na 

początku 2022 roku. Stopniowo i powoli przywracane były warunki realizacji działań 

społeczno-kulturalnych sprzed pandemii, choć zagrożenie zarażeniem koronawirusem 

wcale nie zniknęło, stając się względnie stałym czynnikiem warunkującym. W lutym 

2022 roku nagle wybuchła wojna na terenie Ukrainy, co spowodowało, że wielomilio-

nowa fala uchodźców wojennych napłynęła do Polski (choć nie tylko), zmieniając za-

sadniczo funkcjonowanie całego państwa i organizację życia społecznego, w tym także 

działalność organizacji i instytucji kultury oraz twórców, animatorów i menedżerów 

kultury. Partnerzy zaangażowani w realizację projektu „RegioActive” również włączyli 

się instytucjonalnie i indywidualnie w różnego rodzaju akcje pomocowe i wydarzenia 

solidarnościowe. Można zatem stwierdzić, że z jednej strony w końcowej fazie projekt 

„RegioActive” był realizowany w atmosferze „postpandemicznej”, ale z drugiej – 

w warunkach jeszcze bardziej pogłębionego świata VUCA, bo w cieniu toczących się 

obok intensywnych działań wojennych, wywołanych nimi kryzysów humanitarnych, 

ekonomicznych, społecznych, ale także w atmosferze eksplozji spontanicznego dobra 

adresowanego do potrzebujących, którzy znaleźli się w sytuacji skrajnej egzystencjal-

nie. W takich warunkach projekt „RegioActive” został dokończony z pełnym sukcesem, 

przez jego wykonawców  reagujących odpowiednio na bieżące zdarzenia i integrują-

cych się duchowo wokół ważnych spraw, uniwersalnych ogólnoludzkich wartości i my-

ślenia o idealnym świecie opartym na poszanowaniu praw człowiek, pokoju, wolności, 

demokracji, dialogu i współpracy, wspólnoty transgranicznej i międzykulturowej, 

uprawiania sztuki angażującej społeczności i wzmacniania sieci animatorów na rzecz 

aktywizacji społeczno-kulturalnej wspólnotowego regionu bez granic.  

W ciągu 6 miesięcy od marca do września 2022 roku zrealizowano z powodze-

niem 10 mikrofestiwali i dwa makrofestiwale RegioActive, które były prezentacją wy-

ników trzyletniej intensywnej pracy grupowej w różnych środowiskach. Odbywało się 

to w atmosferze spełnienia mimo trudności, w aurze radości ze wspólnego sukcesu, sa-

morealizacji i uznania, świadomości wykonania powierzonych zadań, których owocne 

zwieńczenie przyczyniło się do osiągnięcia założonych celów projektu „RegioActive”.  
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Fakt ten potwierdza obserwacje ogólne dotyczące całej sfery działalności kultu-

ralnej. W 2022 roku mieliśmy bowiem do czynienia z tak zwanym „zwrotem postpan-

demicznym”, czyli odreagowaniem po okresie zastoju lub spowolnienia niespotykanym 

wcześniej natężeniem zrealizowanych działań w jednym roku przez tych samych wyko-

nawców.  

 Spójrzmy teraz na dynamikę realizacji projektu „RegioActive” poprzez pryzmat 

sytuacji osobistej i zawodowej poszczególnych jego merytorycznych wykonawców 

współpracujących ze sobą w dobranych emergentnie tandemach, gdyż to dopiero po-

zwoli na lepsze zrozumienie dylematów i kontrowersji, z jakimi musieli się zderzać 

mentalnie i działaniowo, oraz konsekwencji, rozwiązań i uzasadnień, jakie zastosowali 

i przyjmowali w różnych kontekstach.   

 Tandem polsko-niemiecki w składzie: Jacek Hałas, Aleksander Kwietniak, 

Peter Wolter i Beatrice von Gynz-Rekowski zawiązał się w pewnym sensie zaocznie 

ale od razu jednoznacznie. Na spotkaniu w Bröllinie w sierpniu 2020 roku byli repre-

zentanci zespołu polskiego ale nie było reprezentantów, dopiero krystalizującego się, 

zespołu niemieckiego. Jasne jednak było, że zespół polski będzie pracował w gronie 

Kapeli Teatru Brama, specjalizującej się w muzyce folkowej i zafascynowanej muzyką 

tradycyjną we współpracy z Jackiem Hałasem oraz dodatkowo Katarzyną i Zygmuntem 

Helandami ze Strzelewa, a zespół niemiecki będzie skupiał miłośników zabytkowych 

traktorów, związanych z kulturą wsi. Obie strony bez dłuższego namysłu wskazały na 

siebie nawzajem jako potencjalnych współpracowników tandemowych w projekcie 

„RegioActive”, co stało się faktem. Pierwsze rozmowy w tandemie odbywały się onli-

ne, a inicjalne wspólne działania twórcze realizowane były z wykorzystaniem różno-

rodnych mediów i Internetu. Reakcją tego tandemu na pandemię było zrewidowanie 

pierwotnych planów zorganizowania baletu traktorowego i odłożenie ich na przyszłość, 

a podjęcie nowego wygenerowanego w trakcie dyskusji online zamysłu twórczego 

w postaci kalendarza rolniczego publikowanego na stronie internetowej projektu, pole-

gającego na nagrywaniu dźwięków pracujących traktorów, pochodzących ze wsi i przy-

rody, opatrywaniu ich specjalnie napisaną poezją oraz dźwiękami i utworami muzycz-

nymi w wykonaniu Kapeli Teatru Brama, a następnie tworzeniu filmików odpowiadają-

cych kolejnym miesiącom w roku oraz zamieszczanie i rozpowszechnianie tych wspól-

nych mikro-dzieł w Sieci. Obróbką filmową zajmował się Peter Wolter. Równolegle 

trwały prace koncepcyjne nad pomysłem baletu traktorowego oraz osobne zajęcia 

w swoich miejscach pracy. Już w fazie „po pandemii” możliwe stało się organizowanie 
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wspólnych bezpośrednich spotkań dedykowanych doskonaleniu choreografii traktoro-

wej z akompaniamentem muzycznym na żywo, co ostatecznie zakończyło się prezenta-

cją premiery „Baletu Traktorów” podczas mikrofestiwalu w Schönfeld. 

 Peter Wolter w czasie wywiadu potwierdził, że pomysł kalendarza zrodził się 

w konsekwencji pandemii. Tandem nie mógł pracować, a silna była po obu stronach 

potrzeba wymiany, jednak nie można było się zbytnio przemieszczać. Kalendarz po-

zwalał na pracę w swoich grupach. Peter z traktorzystami pracował w Schönfeld, gdzie 

również ma swój dom, a Kapela Teatru Brama z Jackiem Hałasem w Goleniowie. Na-

grywał dźwięki traktorów i przyrody, otrzymywał mailowo nagrania Kapeli oraz wier-

sze. Wszystko to montował, dodając obrazy, efekty wizualne, animacje komputerowe, 

i tak powstawał oryginalny utwór filmowy.  

 Jacek Hałas, mimo że jak wszyscy doświadczył osobiście i zawodowo negatyw-

nych skutków pandemii, starał się jednak w projekcie myśleć i działać konstruktywnie. 

Potwierdzają to następujące jego słowa udokumentowane podczas wywiadu:  

 

„Pandemia w tym przypadku była kolejnym pretekstem bardzo twórczym dla obu stron, chociaż 

na początku wywołała trochę zamieszania, ze względu na to, że trzeba było zmienić plany. Ale 

to zawsze jest twórcze. Zmiana planów zawsze przynosi nowe rozwiązania.”  

 

Wspominał jednocześnie, że na początku podczas rozmów z Peterem Wolterem, 

jako jedynym emisariuszem społeczności traktorzystów, powstał pomysł stworzenia 

dzieła nie tyle artystycznego co artystowskiego, to znaczy unikalnego w formule kon-

certu na maszyny i instrumenty. Jednak okoliczności pandemii i kolejne odwoływane 

spotkania bezpośrednie, a potem wydłużenie całego projektu o kolejny rok doprowadzi-

ły do stworzenia zupełnie innego przedsięwzięcia, które stało się bardzo interesujące dla 

obu stron z wielu względów. Rolniczy kalendarz dźwiękowo-poetycki to zupełnie nowe 

spojrzenie na prace rolnicze okiem uwrażliwionym na artystyczne inspiracje poprzez 

rejestrację doświadczania obrazów i dźwięków pejzażu swoich wsi, które występują 

w nich na co dzień. I dodał:  

 

„Taka była idea, żeby pozbierać. Skoro mamy czas, to otwórzmy sobie oczy i uszy na ten czas 

jak on biegnie i rejestrujmy to, wymieniajmy się tymi rejestracjami - zarówno stricte technicz-

nymi jak też poetyckimi (tak jak ze strony Zygmunta, jego obserwacjami natury tego, co się 

zmienia w nim, co się zmienia w świecie) - wymieniajmy się tym i niech to będzie przyczyn-

kiem do stworzenia muzyki, która będzie dla nas partyturą do finału.”  
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Trudno personifikować pandemię i przypisywać jej moc sprawczą. W tym wy-

padku jednak przekonujemy się dobitnie, czym jest dla twórców i animatorów kompe-

tencja kreatywności, performatywności i transgresyjności [por. Szmidt 2020, Makowska 

2020, Mikut 2020]. W takim podejściu kryzys, nawet tak skrajne utrudnienia jak lock-

down, zniechęcenie wywołane wymuszoną radykalną zmianą mogą stać się kolejnym 

ważnym etapem rozwoju twórczego i w efekcie drogą osiągnięcia oryginalnego wytwo-

ru. Uwaga ta i przytoczony przykład nie mogą być jednak interpretowane jako pochwa-

ła pandemii, jesteśmy dalecy od takich tez. Stanowi jednak na możliwości odnalezienia 

konstruktywnych rozwiązań w sytuacjach – zdawałoby się – beznadziejnych w pracy 

twórcy, animatora, menedżera kultury.  

Tandem niemiecko-polski w składzie: Alejandro Soto Lacoste, Chris Ehr-

hardt, Jarosław Chilkiewicz i Maciej Chilkiewicz zintegrował się idealnie wokół 

muzyki rozrywkowej jako dziedziny sztuki uprawianej przez twórców reprezentujących 

obie strony. Grupami uczestników miały być lokalne młodzieżowe zespoły muzyczne 

w Pasewalku i Goleniowie. W początkowej fazie realizacji projektu pojawił się dodat-

kowo pomysł współpracy z kolejnym muzycznym tandemem reprezentowanym przez 

Piotra Banacha, Katarzynę Sondej, Alexa Moore’a i Edytę Rogowską oraz wspólne 

przygotowanie z młodzieżą z lokalnych szkół i Teatrem Brama musicalu. Jednak osta-

tecznie uwarunkowania pandemiczne i różnice w stylach pracy wykluczyły możliwość 

jego realizacji. Ważne prorozwojowo okazało się jednak doświadczenie współpracy 

tego tandemu z Edytą Rogowską właśnie w okresie pandemii.  

 Chris Ehrhardt stwierdził, że podchodzi do czasu pandemii ambiwalentnie. 

Opowiadał w czasie wywiadu, że po spotkaniu w Bröllinie on i Alejandro widzieli po-

tencjał współpracy zarówno z Edytą Rogowską jak i Jarkiem i Maciejem Chilkiewi-

czami. Pojawił się nawet plan wspólnego przygotowania z młodzieżą dużego musicalu. 

Jednak pandemia pokrzyżowała te plany i zmusiła wszystkich do przeformułowania 

swojego dotychczasowego podejścia ze względu na wywołany nią kryzys w branży 

muzycznej. Klub w Pasewalku został zamknięty i przez dłuższy czas nie mógł praco-

wać. Koncerty z udziałem Chilkiewiczów w Polsce zostały odwołane. Pojawiła się po-

trzeba zarobkowania w inny sposób, aby mieć jakieś źródło utrzymania. Wszyscy byli 

mocno przestraszeni z powodu mniej bądź bardziej dokuczliwego lockdownu. Chcąc 

jednak kontynuować pracę w projekcie „RegioActive”, postanowili organizować spo-

tkania online. Edyta Rogowska – jeszcze wtedy z nimi współpracująca – wykazała się 
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w tym zakresie wielką kreatywnością i dużym zaangażowaniem, gdyż świat Internetu 

nie był jej obcy. Był to czas wzmożonej e-animacji procesu twórczego z udziałem wy-

konawców projektu i grup młodzieży, w ramach których próbowano pisać teksty piose-

nek, razem śpiewać i nawet tańczyć. Prowadziła to Edyta Rogowska. Jednak z czasem 

okazało się to – jak stwierdził Ch. Ehrhardt – coraz trudniejsze i w pewnym momencie 

ciężko było utrzymać minimalne chociażby natężenie niezbędnej kreatywności i aktyw-

ności wśród uczestników. Udało się też raz zorganizować jedno spotkanie bezpośrednie 

w Pasewalku z udziałem Chilkiewiczów, ale był to w tamtym czasie niewystarczający 

wyjątek. Wtedy zapadła decyzja zakończenia bezpośredniej współpracy w projekcie 

z Edytą i rezygnacji z ambicji przygotowania musicalu, a w konsekwencji skupienia się 

na pracy ściśle muzycznej wraz z Chilkiewiczami nad nowymi wspólnymi piosenkami. 

Ch. Ehrhardt jednocześnie podkreślił, że bardzo docenia ten etap współpracy z Edytą 

Rogowską, bo wiele się wspólnie wszyscy nauczyli, a w efekcie doszło też do zawiąza-

nia nowych relacji artystycznych między nią a jedną z dziewcząt z zespołu, również 

pochodzącą z Polski. Edyta Rogowska swoim stylem bycia i kreacji scenicznej wnosi – 

zdaniem Chrisa - wiele świeżości i to pomagało w nawiązaniu tej relacji.  

Alejandro Soto Lacoste wskazał na trzy różne fazy funkcjonowania ich tandemu 

w projekcie „RegioActive”. Zauważył, że w Pasewalku pracowali z młodzieżą szkolną, 

więc jeśli szkoła podczas pandemii nie pracowała albo pracowała zdalnie, to trudno 

było zmotywować uczniów do dodatkowego zaangażowania. Pierwsza faza to było en-

tuzjastyczne planowanie z myślą o musicalu z pierwszoplanową rolą członków zespołu. 

Jednak lockdown wpłynął na niepowodzenie w realizacji tego planu. W drugiej fazie – 

w której dominowała współpraca online – jeden z członków zespołu zaczął pisać pio-

senkę a Alejandro towarzyszył mu jako aranżer i instruktor. W rezultacie powstało na-

wet demo tego utworu. Jednak o ile pracownicy Centrum musieli wywiązywać się 

z obowiązków zawodowych, o tyle młodzież z zespołu trudno było zmobilizować do 

regularnej, wytężonej pracy nad repertuarem w takich warunkach. Nie uważali tego 

wtedy za coś ważnego w ich życiu. Trzecia faza to czas intensywnych bezpośrednich 

prób w Pasewalku z udziałem Chilkiewiczów i szybkiego nadrabiania zaległości w two-

rzeniu repertuaru. Jednak to jeszcze nadal nie do końca przekonywało młodzież z ze-

społu. Dopiero próby i wspólny udany koncert w Goleniowie podczas mikrofestiwalu 

zasadniczo zmieniły ich podejście. Oto jak wspominał to wydarzenie Alejandro Soto 

Lacosta: 
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„Wszyscy byli szczęśliwi. Bycie na scenie po tych wszystkich znojach, próbach i zniechęce-

niach. Robić razem muzykę, to wszystkich bardzo uszczęśliwiło - ten wspólny występ, który 

w końcu mógł dojść do skutku. Ci młodzi ludzie dopiero zrozumieli, że to jest poważna sprawa. 

Teraz mają zupełnie inne podejście. Bo nawet jeszcze w trakcie prób, które były razem z Mać-

kiem i Jarkiem, to nie było tak do końca wszystko dla nich jasne, jaka to ważna i wielka sprawa. 

Ale już wiedzą.”  

 

Jarosław Chilkiewicz podkreślił podczas wywiadu, że czas pandemii dla branży 

muzycznej na pewno nie był łatwy. Na początku maja 2020 roku miał zakontraktowany 

koncert z Piotrem Cugowskim w Goleniowie i został on odwołany. Wtedy dotarło do 

jego świadomości, że zaczyna się poważny kryzys, bo faktycznie występy sceniczne 

były odwołane przez dłuższy czas. Gdy było to czasowo możliwe, organizowano nawet 

dwa koncerty dziennie, aby nadrobić zaległości. Wspominał, że na początku pandemii 

była zauważalna chęć wsparcia artystów, ale z czasem pomoc ta zaczęła wygasać. Przy-

znał się też do momentów zwątpienia w to, czy kiedykolwiek świat będzie taki jak 

przed pandemią COVID-19. W kluczowym momencie załamania otrzymał wsparcie od 

Daniela Jacewicza i Teatru Brama. Zatrudniony został do pracy artystycznej w ramach 

kolejnej edycji Goleniowskich Spotkań Teatralnych „Bramat”, które odbyły się w grud-

niu 2020 roku w formule online. Podkreślił, że był nawet pozytywnie zaskoczony koń-

cowym efektem tej współpracy pod względem artystycznym i to stało się dla niego im-

pulsem do pozytywnego myślenia o dalszej pracy w tej branży, mimo wszystkich nie-

sprzyjających okoliczności. Analogiczne wsparcie otrzymał ze strony Goleniowskiego 

Domu Kultury, który zaproponował mu właśnie wtedy prowadzenie Akademii 

Rock’n’Rolla w ramach umowy o pracę. Jarek skonstatował, że branża muzyczna 

w Polsce nie wróciła nadal do wcześniejszej skali. Jednak dodał optymistycznie, że ma 

nadzieję, iż kolejny rok będzie pełnym powrotem do normalności. Stara się nie czekać 

bezczynnie i zajmuje się w domu komponowaniem piosenek oraz produkcją i współ-

produkcją różnych projektów muzycznych. 

Dodać w tym miejscu należy, że zatrudnienie w projekcie „RegioActive” stało 

się dla tego wybitnego gitarzysty rockowego, jak również dla innych wykonawców 

działań projektowych, „ratunkowym” źródłem dochodów, w sytuacji znacznego ich 

zredukowania na skutek zawieszenia działalności koncertowej, scenicznej. Czasami 

także samorządowe ośrodki kultury zatrudniały artystów uprawiających wolne zawody 
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w ramach umów-zleceń czy umów o pracę, wzbogacając swój potencjał kadrowy 

i wspierając twórców, którzy znaleźli się w trudnym położeniu w wyniku pandemii.   

Maciej Chilkiewicz został zaangażowany do projektu „RegioActive” w lutym 

2020 roku, a ponieważ znał i podziwiał działalność Teatru Brama bardzo się z tego 

ucieszył. Zaprosił do współpracy w ramach nowego zespołu muzycznego kilku kolegów 

i udało im się spotkać parę razy na próbach. Jednak na początku marca wprowadzono 

w Polsce lockdown. Wspominał przykre zdarzenie z Krakowa, gdzie 8 marca 2020 roku 

miał grać koncert z okazji Dnia Kobiet, ale w ostatniej chwili został on odwołany. 

Wszyscy muzycy wracali samochodem do Goleniowa w absolutnym milczeniu, z wiel-

ką niepewnością jutra. Podczas spotkania w Bröllinie bliżej zainteresował się grupą 

młodzieży z zespołów muzycznych w Pasewalku, która przyjechała z Chrisem Ehrhard-

tem. Była to młodzież szkolna a on ze swoim zespołem był już w starszym wieku, jed-

nak łączyła ich pasja uprawiania muzyki rozrywkowej. Poza tym pomyślał wtedy, że 

praca w takim tandemie może być wzajemnie wzbogacająca. Jego zespół we współpra-

cy mentorskiej z Jarkiem Chilkiewiczem mógł dodać młodzieży z Pasewalku trochę 

podejścia profesjonalnego i doświadczenia scenicznego, a ona z kolei mogła oddać im 

trochę swojego młodzieńczego zapału, świeżości i spontaniczności, które wraz z wie-

kiem – jak stwierdził - przeważnie częściowo tracimy jako ludzie i artyści. Współpraca 

w ramach tego tandemu doprowadziła do uruchomienia procesów twórczych, które za-

owocowały udanymi wspólnymi koncertami podczas mikrofestiwali w Goleniowie 

i Pasewalku. Oto jak Maciej Chilkiewicz relacjonował okres współpracy w tandemie 

podczas pandemii z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych:  

 

„Podczas mikrofestiwalu zagraliśmy rzeczy, które się zaczęły w pandemii online poprzez wy-

mianę i przesyłanie plików - komputerowo albo przez telefon. I to wtedy powstawało. A jak się 

spotykaliśmy, to już było dopracowywanie tego. Dziewczyny śpiewają wyżej i trzeba było 

zmieniać tonację, na bieżąco, przy pomocy tych różnych aplikacji, których musieliśmy się nau-

czyć. I tak nam się udało przez jakiś czas pracować. Nie było to łatwe, bo wiązało się z jakimiś 

problemami, trudne logistycznie, bo trudno złapać zapał, gdy czekamy na odpowiedź dwa - trzy 

tygodnie. Jednak fajniej się tworzy, jak jest od razu reakcja.”  

 

 Tandem polsko-niemiecki w składzie: Piotr Banach, Katarzyna Sondej, Alex 

Moore i Edyta Rogowska w zamyśle miał być drugim muzycznym tandemem w pro-

jekcie, a nawet współtworzącym z tym pierwszym zespół zdublowany pracujący wspól-
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nie nad musicalem. Ostatecznie jednak nie doszło, ani do powstania musicalu, ani 

owocnej współpracy w tym tandemie. Przyczyniły się do tego zasadniczo odmienne 

podejście do sytuacji pandemicznej z jednej strony Piotra Banacha i Katarzyny Sondej 

a z drugiej Edyty Rogowskiej, a także zasadnicze różnice w stylu pracy artystycznej. 

Niemniej jednak obie pary wywiązały się z zadań projektowych w miejscach swojej 

działalności, zorganizowały swoje mikrofestiwale i włączyły się wydatnie do realizacji 

innych mikrofestiwali oraz makrofestiwali w ramach projektu „RegioActive”. Do-

świadczenie to pokazuje jednocześnie, z jakimi wyzwaniami i trudnościami musieli 

mierzyć się wykonawcy w niepewnych czasach oraz jak ich osobisty styl pracy może 

decydować o powodzeniu lub niepowodzeniu włączenia się do szeroko rozumianej sieci 

współpracy twórców, animatorów i menedżerów kultury w regionie transgranicznym. 

Ostatecznie wkład obu par instruktorów i liderów w finalne powodzenie realizacji pro-

jektu „RegioActive” z sukcesem należy bezdyskusyjnie uznać za znaczący i wyrazisty.  

 Edyta Rogowska rozpoczęła pracę w projekcie mając za sobą bogate doświad-

czenie w realizacji wielu projektów polsko-niemieckich. Jako Polka z pochodzenia pra-

cowała i mieszkała od kilku lat w Niemczech, co stanowiło dodatkowy ważny atut na 

rzecz jej zaangażowania w projekcie. Grupą uczestników, z którą miała pracować, była 

młodzież z zespołów muzycznych i miejscowej szkoły w Pasewalku i okolicach. To 

Edyta Rogowska wystąpiła z inicjatywą realizacji przez dwa tandemy musicalu z licz-

nym udziałem młodzieży zainteresowanej teatrem i muzyką. Jako animatorka kultury 

z powołania rozpoczęła działalność promocyjną, animacyjną i artystyczną zarówno 

z wykonawcami zatrudnionymi w projekcie jak i grupami docelowymi z Niemiec i Pol-

ski. Pandemia jednoznacznie zniweczyła ten zamysł. Edyta podejmowała intensywne 

próby e-animacji twórczej, ale jej polscy partnerzy nie włączyli się do tej działalności, 

prezentując jednoznaczne stanowisko, że wspólne uprawianie muzyki za pośrednic-

twem Internetu pozbawione jest sensu. Mieli też szczególny stosunek do sytuacji pan-

demicznej, polegający na prawie całkowitym wyizolowaniu się z bezpośrednich kontak-

tów społecznych i ograniczeniu swojej aktywności online. Mocno przeżywali także stan 

osobistego zagrożenia zdrowotnego i postanowili przeczekać czas pandemii w stworzo-

nej przez siebie oazie domowej. Te dwa światy – proponowany przez Edytę Rogowską 

oraz zbudowany przez Piotra Banacha i Katarzynę Sondej - nie mogły się ze sobą po-

godzić, co w konsekwencji nie pozwoliło na nawiązanie faktycznej ich współpracy 

twórczej w projekcie. Obie pary postanowiły więc pracować osobno przy realizacji po-

wierzonych im indywidualnych zadań, co ostatecznie się powiodło.  
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 Edyta Rogowska przedstawiała następujące argumenty na rzecz transgresyjnego 

radzenia sobie z sytuacją pandemiczną:  

 

„Pandemia wszystko zastopowała, ale ja mocno próbowałam online w wielu formach. Pracowa-

łam tak też z uczniami Szkoły Muzycznej „Bemol” z Goleniowa. W Raminie miałam swoją 

bazę, robiłam wideokonferencje. Wszystko po to, żeby jakoś przełamać tę biedę depresyjną 

w czasach pandemii.”  

 

 Piotr Banach i Katarzyna Sondej prezentowali jednolite stanowisko w sprawie 

aktywności i twórczości muzycznej w czasie pandemii w formule online. Mianowicie 

uważali, że nie ma ona żadnego sensu, gdyż sprzeczna jest z istotą procesu twórczego 

i jego przeżywania wspólnotowego. Zatem uzgodnili swoje stanowisko w tej kwestii 

i postanowili przeczekać tę fazę realizacji projektu i wrócić do normalnej pracy wtedy, 

gdy możliwe staną się bezpośrednie spotkania na próbach, warsztatach i koncertach. 

Oto jak to motywował Piotr Banach podczas wywiadu:  

 

„Cała ta sytuacja z tymi spotkaniami online, z tym, że coś trzeba robić, nie spotykając się z dru-

gim człowiekiem, nie widząc tego wszystkiego, co jest podstawą relacji - mowa ciała, aura, to 

co się dzieje poza współpracą. Nie tylko na pół godziny i pograjmy, ale też to jak na przerwie ze 

sobą rozmawiamy, jak wspólnie jemy posiłek, to wszystko ma dla nas olbrzymie znaczenie.”  

 

 Katarzyna Sondej przywołała z pamięci oglądany przez nią w telewizji publicz-

nej koncert, podczas którego czołowe gwiazdy polskiej sceny muzyki rozrywkowej 

śpiewały albo ze studia, albo z pokoju we własnym mieszkaniu. Jednak jakość tego 

programu była znikoma, bo ciągle przerywało się połączenie internetowe, jak ktoś 

śpiewał, a głośniki trzaskami zakłócały odbiór. Wtedy pomyślała sobie, że skoro tele-

wizji ogólnopolskiej nie udało się takiego koncertu online zorganizować z zapewnie-

niem minimalnego poziomu jakości odbioru, to z pewnością nie uda się zwykłym mu-

zykom bez takiego zaplecza technicznego. Zauważyła także, że funkcjonowały w cza-

sach pandemii i pewnie nadal funkcjonują specjalistyczne platformy muzyczne, bo ich 

znajomi muzycy próbowali z nich korzystać. Jednak według niej, poza samą możliwo-

ścią ćwiczenia i wspólnego grania w uprawianiu muzyki chodzi przede wszystkim 

o oddziaływanie. Jak stwierdziła:  
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„Dla nas robienie muzyki bez emocjonalnego oddziaływania nie ma najmniejszego sensu. Nie 

ma jak tych emocji przekazać przez urządzenia. To nie działa.” 

 

 Tandem niemiecko-polski w składzie: Nils Wollschläger, Julia Knaust, Jenni-

fer Crissey i Maciej Łukaszewicz to spotkanie sztuki cyrkowej z jednej strony, a teatru 

- z drugiej. Powstanie tego tandemu nastąpiło w wyniku rozmów online podczas jedne-

go ze spotkań całego grona wykonawców projektu, kiedy to odbywały się rozmowy 

poszczególnych osób w wirtualnych pokojach. Mikrofestiwal w Wałczu zorganizowany 

przez Jennifer Crissey i Macieja Łukaszewicza odbył się jako pierwszy ze wszystkich 

mikrofestiwali w projekcie „RegioActive” w lipcu 2021 roku w atmosferze częściowe-

go poluzowania obostrzeń sanitarnych, ale cały czas jeszcze w centrum pandemii CO-

VID-19 w Polsce i Niemczech. Cały skład osobowy tego tandemu – jak się okazało – 

miał zbliżony pogląd na temat wykorzystywania komunikacji online w uprawianiu 

sztuki cyrkowej i teatru, ale zasadniczo odmienną sytuację stabilizacji zawodowej 

w okresie pandemii. Bowiem Jennifer Crissey miała stałe zatrudnienie w Stowarzysze-

niu „Teatr Brama” i Maciej Łukaszewicz – w Wałeckim Centrum Kultury, natomiast 

Nils Wollschläger i Julia Knaust nie mieli takiego zatrudnienia, gdyż swoją działalność 

artystyczną wykonywali jako osoby prywatne uprawiając wolny zawód zgodnie z regu-

łami prowadzenia działalności gospodarczej. Okres pandemii był wobec tego dla nich 

czasem wielu utraconych kontraktów i niepewności co do możliwości zarobkowania 

i przyszłości zawodowej oraz egzystencjalnej. W momentach poluzowania obostrzeń, 

kiedy wydarzenia na wolnym powietrzu były w Niemczech możliwe do realizacji, wy-

korzystywali wszelkie okazje do zarobkowania po to, żeby utrzymać siebie i swoją 

działalność. Zatrudnienie w projekcie „RegioActive” było ważnym źródłem ich zarob-

kowania, ale musieli podejmować inne prace wtedy, gdy było to możliwe. Często oba 

harmonogramy czasowo nakładały się na siebie, ale wszyscy próbowali wzajemnie się 

rozumieć i porozumieć. Pojawiły się z tych samych powodów także problemy z grupą 

miejscowych twórców cyrkowych, z którymi mieli pracować w Bröllinie. Oto jak to 

opisywała Julia:  

 

„Mieliśmy też problem z grupą, z którą mieliśmy pracować po niemieckiej stronie, bo w dużej 

mierze były to osoby, które zajmowały się sztuką bądź były związane ze sztuką. Były skupione 

na własnej egzystencji i nie były w stanie uczestniczyć w grupowych spotkaniach.” 
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Ostatecznie nie udało się w ramach projektu „RegioActive” przeprowadzić tej 

części zaplanowanej działalności. Sytuacja pandemiczna wydatnie ograniczyła im także 

możliwości kontaktowania się i wspólnej pracy z grupą polską. Nils i Julia postanowili 

zmienić swój system pracy i na miejsce dotychczasowych umów zawieranych z kontra-

hentami sami zaczęli organizować sobie wydarzenia cyrkowe, na których mogli zara-

biać. Ponadto Julia mocno zaangażowała się w poszukiwanie możliwości skorzystania 

z państwowych i prywatnych dotacji dla twórców o takim statusie jak oni i to jej się 

zaczęło udawać. W ramach projektu „RegioActive” Julia i Nils postanowili zaprosić na 

warsztaty młodzież ukraińską przebywającą akurat w ośrodku, widząc jej otwartość 

i zaangażowanie. Ostatecznie ta współpraca się powiodła, a jej wyniki zaprezentowane 

zostały podczas mikrofestiwalu w Bröllinie.  

Julia Knaust wyznała, że w okresie pandemii pojawiła się u niej obawa, że środ-

ki dotąd przeznaczane na kulturę mogą zostać przekazane gdzie indziej, co może ozna-

czać koniec ich pracy artystycznej. Okazało się jednak, iż było dokładnie odwrotnie. 

Udało im się zarobić tyle, ile w latach poprzednich, ale było to obciążone dodatkowym, 

ogromnym kosztem psychicznym, na granicy wycieńczenia. O tym samym mówią – jak 

dodała – także inni artyści, bo te same zjawiska i procesy dotyczą wielu środowisk 

i osób. Było to korzystanie z możliwości zatrudnienia, samozatrudnienie i samodzielne 

organizowanie występów, pisanie wniosków projektowych i dotacyjnych, utrzymywa-

nie stałej uważności na ogłaszane programy wsparcia dla artystów. To ją bardzo wy-

czerpało, ale jednocześnie wyposażyło w dodatkowe kompetencje. Jeśli chodzi o udział 

w projekcie „RegioActive”, to mieli ambitny plan stworzenia względnie stałych działań 

artystycznych wokół Bröllina, z mieszkańcami i artystami z Bröllina. Jednak to się nie 

udało ze względu na pandemię, która miała ogromny wpływ na indywidualne biografie 

członków tej grupy. Kilka osób odeszło, odezwały się konflikty, przyszły nowe osoby, 

zmieniły się priorytety, ludzie nie chcieli już się angażować i grupa przestała istnieć.  

Nils i Julia wskazali jednak także na konstruktywne efekty pandemii w ich przypadku, 

a mianowicie – ich zdaniem – wzmocniła się pozycja sztuki tworzonej na wolnym ryn-

ku, bo wzrosło zainteresowanie nią społeczeństwa i pojawiły się nowe narzędzia jej 

finansowania. Ponadto wydatnie rozwinęli swoje umiejętności w posługiwaniu się tech-

nologiami komunikacyjno-informacyjnymi oraz kompetencje niezbędne do przygoto-

wywania i pisania wniosków projektowych o dofinansowanie.    

Jennifer Crissey i Maciej Łukaszewicz mieli pracować z młodzieżową grupą 

współtworzącą prowadzony przez Macieja Teatr „Inaczej” w Wałczu. Oboje jedno-
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znacznie odrzucali wszelkie pomysły realizacji warsztatów teatralnych za pośrednic-

twem Internetu. W możliwych terminach w okresie pandemii Jennifer Crissey dojeżdża-

ła do Wałcza, aby prowadzić zajęcia z młodymi ludźmi. Jednak nie był to skład stały 

i ciągle pojawiały się nowe osoby, z którymi trzeba było zaczynać pracę na nowo. Był 

to okres trudnej, niesystematycznej i mało owocnej twórczo współpracy, jednak zajęcia 

te bez wątpienia były prorozwojowe dla uczestniczących w nich młodych ludzi. Zaczęło 

się od ambitnych planów wspólnego przygotowania przez ten tandem dużego widowi-

ska plenerowego. Jednak te plany szybko zweryfikowała pandemia COVID-19. Maciej 

Łukaszewicz zauważył, że jej wpływ był taki, iż wszystko stanęło i wszyscy znaleźli się 

w sytuacji kompletnej nieprzewidywalności. Poczuł wtedy pustkę i brak energii, bo 

Wałeckie Centrum Kultury zostało 12 marca 2020 roku zamknięte, a wszystkie zapla-

nowane wydarzenia zawieszone. Pojawił się stan wyczekiwania, a po pewnym czasie 

próby ożywienia poprzez znalezienie takich sposobów działania, które były możliwe 

w warunkach częściowych obostrzeń. W porozumieniu z Jennifer Crissey intencjonal-

nie nie podejmowali prób realizacji zajęć warsztatowych online. Uważali, że nie jest to 

właściwy sposób uprawiania teatru i funkcjonowania domu kultury. Grupa młodzieży 

uczestnicząca w projekcie bardzo przeżywała sytuację pandemii i praktycznie sama się 

wyłączyła, bo uczennice i uczniowie mieli nadmiar zajęć online w szkole. Wcześniej 

przychodzili na zajęcia teatralne po to, żeby doświadczać innego rodzaju spotkania 

z drugim człowiekiem i ze sztuką, a to zostało nagle zablokowane. Zdawali matury, 

kończyli szkoły i odchodzili z grupy teatralnej. Na ich miejsce pojawiali się nowi 

członkowie, z którymi pracowała Jennifer. Jak już zapadła decyzja o przedłużeniu okre-

su realizacji projektu, to wykonawcy i uczestnicy próbowali się otworzyć na nowe do-

świadczenia. Ponieważ Nils i Julia nie mogli się spotkać bezpośrednio z grupą polską, 

to jej członkowie przygotowali i wysłali im pocztą tradycyjną specjalnie przygotowane 

kartki z autoprezentacją, żeby nawiązać kontakt. Wtedy zaczęło się też planowanie mi-

krofestiwalu w Wałczu. Maciej zauważył, że w czasach pandemii zasadniczo zmieniło 

się uczestnictwo ludzi w kulturze, na co wpływ miały także obowiązujące obostrzenia. 

Właśnie z uwagi na te czynniki wykonawcy postanowili zrobić performatywną grę 

miejską, co oznaczało odejście od dotychczasowego modelu festiwalu z masowej im-

prezy koncertowej dla licznej publiczności na rozlokowane w różnych miejscach i prze-

strzeniach miasta mniejsze formacje z własnymi programami artystycznymi. Oto jak 

interpretował taki wpływ pandemii na zmianę filozofii działania festiwalowego Maciej 

Łukaszewicz:  
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„Na początku pandemii zacząłem oglądać spektakle online i zobaczyłem, że to nie ma sensu. 

One były ciągle zapośredniczone technologią a do tego teatr nie służy. Teatr jest dla mnie takim 

medium, które jest niezapośredniczone technologicznie, bo opiera się na bezpośrednim do-

świadczeniu. Cenię sobie ten teatr, który jest bardzo blisko widza. I to mi się bardzo podobało, 

że nie chodzi o 200 osób na widowni, że można robić spektakle dla 10 osób, i to jest bezpieczna 

przestrzeń zawsze do ogarnięcia i zabezpieczenia. (…) Pandemia w Wałczu bardzo przeformu-

łowała wielkie wydarzenia. Do tej pory ten festiwal był taki wielki, wielka scena, parę tysięcy 

osób, wszyscy się cieszyli, że jest masowo, a miernik sukcesu - ilościowy, a ja nienawidzę tych 

festiwali. (…) Myśmy zrobili kilkadziesiąt małych wydarzeń w ramach tego festiwalu, ale ta-

kich mikro i ludzie są bliżej ludzi i tego potrzebują. Bardzo mi się to spodobało, że to poszło 

w tym kierunku. Ja nie byłem w stanie tego przeformatować, a pandemia pomogła mi to zro-

bić.” 

 

 Tandem polsko-niemiecki w składzie:  Dorota Porowska, Kamil Malecki, Ri-

ka Weniger i Marlene Furmann specjalizował się w wykorzystaniu różnych sztuk 

performatywnych w aktywizowaniu społeczno-kulturalnym społeczności lokalnych. 

Początkowo w składzie duetu polskiego byli: Dorota Porowska i Michał Krzywaźnia, 

pracujący wówczas z grupą teatralną w Stepnicy. Dorota Porowska wspominała, że ich 

duet rozpoczął swoje działania jeszcze przed pandemią od penetracji środowiska step-

nickiego, polegającej na rozmowach z mieszkańcami w miejscach publicznych na temat 

historii tej miejscowości oraz aktualnej sytuacji społeczno-kulturowej. Miało to być 

podstawą do przyszłych działań performatywnych, ale pandemia pokrzyżowała te pla-

ny. Ponadto Michał odszedł z projektu i na jego miejsce pojawił się Kamil Malecki, 

specjalizujący się w sztuce cyrkowej ze szczególnym uwzględnieniem widowisk og-

niowych. Pandemia zmieniła całą dynamikę realizacji projektu, bo tempo wszystkich 

działań musiało zasadniczo zwolnić, a w zasadzie środkowa faza projektu była rodza-

jem uśpienia. Grupa „Smoki w Zalewie”, z którą Kamil Malecki wszedł do projektu, nie 

mogła się spotykać, zatem zorganizowane zostało spotkanie online. Jednak młodzież – 

zdaniem Doroty – przeniosła nawyki komunikacji zdalnej wyuczone w szkole na to 

spotkanie, co nie było satysfakcjonujące. W okresach kiedy było to możliwe organizo-

wane były warsztaty bezpośrednie i to dopiero stworzyło konstruktywną atmosferę pra-

cy twórczej. Mikrofestiwal w Neubrandenburgu stał się też okazją do bliższego pozna-

nia we współpracy artystycznej zarówno z partnerami niemieckimi jak i wewnątrz gru-

py stepnickiej. A wymiana artystyczna i mikrofestiwal w Stepnicy, zrealizowane już 
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w fazie „popandemicznej”, stworzyły zwarty, dojrzały, lokalny i transgraniczny kolek-

tyw artystyczny. Dorota Porowska opowiadała również, że Mirosławę Nowak – dyrek-

torkę Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy, która wydatnie wspierała realizację pro-

jektu „RegioActive” w lokalnej społeczności – poznała przez Internet w czasie pande-

mii. W ramach utworzonej specjalnie na potrzeby projektu grupy facebookowej po raz 

pierwszy pojawiła się idea drzwi do lasu. Dorota Porowska wstawiła tam zdjęcie drzwi 

z jednego domów w Stepnicy, a Mirosława Nowak podjęła ten temat, który stał się fi-

nalnie motywem przewodnim mikrofestiwalu RegioActive w Stepnicy. Oznacza to, że 

idee działań mogą być generowane w przestrzeni wirtualnej, a ich materializacja może 

następować później w świecie realnym.  

 Z kolei Kamil Malecki zauważył, że przymusowe spowolnienie projektu wymu-

szone pandemią pozwoliło na spokojne dookreślenie koncepcji działania, które ma być 

zrealizowane. To otworzyło nowe ścieżki myślenia i działania w zespole polskim, także 

z wykorzystaniem Internetu. W tym przekonaniu wspierała go Dorota Porowska, która 

przyznała, że dzięki pandemii poszerzyła znacznie metodykę swojej dotychczasowej 

działalności artystycznej i edukacyjnej. Oto jak to opisywała podczas wywiadu:  

 

„Ja reprezentuję starsze pokolenie. Dla mnie to absolutnie jest na plus, bo ja się nauczyłam 

w czasie pandemii kontaktu wirtualnego. Od początku miałam takie podejście, że to nie zamy-

ka, a wręcz otwiera, daje możliwości, przetransponowania swojego działania artystycznego na 

inny język. Przeprowadziłam szereg warsztatów na uczelni, gdzie prowadzę zajęcia, też w in-

nych sytuacjach i też tutaj w projekcie. To dla mnie bardzo cenne doświadczenie. Specyfika 

mojego warsztatu polega na tym, że pracuję na bliskim kontakcie cielesnym z człowiekiem. 

A tu nagle się trzeba mocno zdystansować, przenieść swoją ideę i zrealizować innymi środka-

mi.”  

 

 Rika Weniger z kolei opowiadała, że jeszcze przed pandemią wraz z Marlene 

Furmann zaczęły organizować akcje artystyczne w przestrzeni publicznej, jednak sto-

sunkowo szybko pojawiła się pandemia. To było bardzo trudne wyzwanie, bo nie moż-

na było się spotykać. Zaczęły ze swoją grupą, którą stanowił kolektyw niezależnych 

twórców performatywnych z Neubrandenburga, spotkania online. W trakcie tych spo-

tkań pojawiło się od razu pytanie, czy i jak można uprawiać sztukę nie spotykając się 

bezpośrednio. To stało się tematem ówczesnych dyskusji, prób i poszukiwań twórczych. 

Jedną z takich prób, którą zastosowały, było postawienie każdemu z uczestników zada-
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nia przeprowadzenia samodzielnie bez wsparcia grupy w przestrzeni publicznej z za-

chowaniem wymaganego dystansu wymyślonej przez siebie akcji performatywnej. To 

wymagało w sytuacji pandemicznej niebywałej odwagi. Potem podczas spotkania onli-

ne wszyscy uczestnicy zapoznawali się z relacjami z tych społeczno-artystycznych do-

świadczeń. Poza tym obie starały się szybko reagować tematycznie na bieżącą sytuację. 

Rika Weniger podkreśliła, że jest to zaleta tego rodzaju twórczości akcyjnej, bowiem 

nie wymaga ona dłuższego i żmudnego przygotowywania, a jak tylko pojawiała się 

możliwość wyjścia na ulice, to urządzali tematycznie sprofilowaną akcję performatyw-

ną, która miała być formą reagowania publicznego poprzez sztukę. W pewnym momen-

cie jednak zapał członków i członkiń kolektywu topniał, bo coraz częściej pojawiała się 

w rozmowach wątpliwość, czy pandemia jest dobrym czasem na uprawianie sztuki pu-

blicznej. Liderka i instruktorka nie pozwoliły na zastój w realizacji projektu. Zauważyły 

jednak, że w przeciwieństwie do takiego teatru, który do tej pory uprawiały, ówczesne 

akcje performatywne stały się bardzo polityczne, co uznały za niebezpieczny kierunek. 

Zauważyły bowiem, że może to być źle zrozumiane i opacznie odczytane w odbiorze 

społecznym.  

Jeśli chodzi o przygotowanie mikrofestiwalu w Neubrandenburgu, to Rika We-

niger potwierdziła, że pewien wpływ na ówczesną współpracę transgraniczną miała 

pandemia. W sytuacji, kiedy nie ma możliwości bezpośredniego spotkania, kiedy ko-

munikacja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu i to w trzech językach 

równocześnie (polskim, niemieckim i angielskim), to miała czasami taką wątpliwość, 

czy w tandemie wszyscy dobrze się rozumieją, co do istoty tego, co chcą razem two-

rzyć. W takich warunkach komunikacja twórcza jest ekstremalnie trudna. Dlatego pol-

scy partnerzy – jak dodała – mogli mieć uzasadnione poczucie niedostatecznego poro-

zumienia w trakcie realizowanych wtedy działań. Dopiero podczas wymiany i mikrofe-

stiwalu w Stepnicy udało się uzyskać tę odpowiednią, pogłębioną płaszczyznę porozu-

mienia twórczego we wspólnym działaniu. Dobitnie potwierdza to, że komunikacja 

online może mieć wyłącznie znaczenie zastępcze, uzupełniające bądź alternatywne 

w wyjątkowych kontekstach zespołowego procesu twórczego.   

 Tandem niemiecko-polski w składzie: Katja Klemt, Georg Meier, Marcin 

Kęszycki i Krzysztof Gmiter miał charakter wybitnie teatralny, gdyż wszyscy jego 

członkowie to doświadczeni twórcy teatru. Grupą uczestników po stronie polskiej była 

młodzież z zespołu teatralnego prowadzonego przez Krzysztofa Gmitera w Gryfinie. 
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Teatr studencki z Greifswaldu miał być grupą uczestniczącą w projekcie po stronie 

niemieckiej.  

 Georg Meier stwierdził, że w wyniku pandemii doszło do zasadniczej zmiany 

w składzie wykonawców po stronie niemieckiej. Mianowicie grupa, z którą pracował 

we wcześniejszym projekcie i która została zaproszona do projektu „RegioActive”, 

stwierdziła, że w sytuacji pandemicznej nie da rady w nim uczestniczyć. W konsekwen-

cji na spotkanie w Bröllinie Katja Klemt i Georg Meier pojechali bez grupy, a także nie 

wiedzieli w ogóle, czy uda im się zorganizować inną grupę. Wtedy bliżej zainteresowali 

się profilem zainteresowań Marcina Kęszyckiego i Krzysztofa Gmitera, stąd późniejsza 

decyzja o połączeniu tandemowym. W formule online i dodatkowych spotkań w wol-

nych przestrzeniach Katji i Georgowi udało się zorganizować nową grupę uczestników, 

jednak ze względu na ograniczenia pandemiczne nie wytrzymała ona próby czasu. Od-

byli wtedy kilka rozmów na temat sposobu kontynuowania udziału w projekcie. Katja 

Klemt potwierdziła w czasie wywiadu, że pojawiły się nawet momenty chęci rezygna-

cji, jednak obopólne wsparcie duchowe i decyzja o przedłużeniu czasu trwania projektu 

o rok wpłynęły na zmianę tego pesymistycznego nastawienia. Oto jak wspominała te 

momenty:  

 

„Zarówno ja, jak i Teatr Brama uważamy, że teatr łączy ludzi. Przyszła pandemia i ten cel był 

nie do osiągnięcia. Każdy w swoim domu oglądający teatr online to nie jest bezpośredni kontakt 

z człowiekiem. Byłam negatywnie zaskoczona, w jaki sposób miało to na mnie wpływ jako 

artystkę ale też jako człowieka, a z drugiej – pozytywnie zaskoczona, że dało mi to tyle energii, 

że mimo wszystko udało się pokonać te wszystkie przeszkody i dalej funkcjonować, i robić to, 

co robiłam do tej pory, co kocham.”  

 

Dodała jednocześnie, że w okresie pandemii zaczęła wypróbowywać nowe tech-

niki teatralne zapośredniczone technologicznie, takie jak: teatr online, teatr telefoniczny, 

czy teatr okulograficzny. Jednak po tych doświadczeniach utwierdziła się w przekona-

niu, że teatr to jest spotkanie z drugim człowiekiem. Jak tego nie ma, to teatr nie ma 

sensu – oświadczyła.  

 Georg Meier z kolei zauważył, że w ówczesnej komunikacji zabrakło rozmowy 

człowieka z człowiekiem twarzą w twarz, a spotkania online nie mają takiego charakte-

ru oraz takiej mocy oddziaływania i porozumienia. Dodał, że pandemia odegrała jeszcze 

inną rolę w ich działaniach projektowych. W pewnym momencie stała się tematem sa-



 

 45 

ma w sobie planowanych i finalnie zrealizowanych działań performatywnych. To była 

w pewnym sensie ich odpowiedź na to, co działo się w ówczesnym życiu politycznym 

w reakcji na sytuację pandemiczną, poprzez artystyczne uczulenie opinii publicznej na 

to, żeby się wzajemnie słuchać i odpowiednio reagować.  

 Marcin Kęszycki wspominał, że w fazach „przed i podczas pandemii” koncepcje 

programowe działań teatralnych zmieniały się wielokrotnie, co było wynikiem z jednej 

strony kolejnych spotkań oraz rozmów offline i online, a z drugiej pojawieniem się 

uwarunkowań i ograniczeń wynikających z pandemii. Oto jak to barwnie opisywał 

w trakcie wywiadu:  

 

„Pandemia nas pozamykała. Zamieniła nas w półpiersia. Medialny przekaz stał się ważny. Po-

trzeba wyjścia z ekranu,  wyzwolenia się - to miało być kolejne przedstawienie w Gryfinie - 

klatka i ekran w estetyce gry komputerowej. Czas leciał, nowe pomysły. Pojawiły się wyjścia na 

strajki kobiet, zaczęliśmy się spotykać, na ulicach działy się ważne rzeczy, poezja i estetyka 

transparentów, kartonów, podwójna odwaga pandemii i polityki. Z czasem trwania pandemii 

znowu wszystko zaczęło słabnąć, te wypisane na kartonach postulaty, hasła, wiersze. Wszystko 

zaczęło siadać, wszystko nas tłamsi. No to może zbudujmy tę ostatnią barykadę, że się nie pod-

dajemy, że wypiszemy nasze postulaty. I to zostało zrealizowane.”  

 

Krzysztof Gmiter z kolei podkreślił, że wraz z Marcinem Kęszyckim w momen-

cie konieczności posługiwania się komunikacją online z uczestnikami grupy zaczęli 

poszukiwać języka mocnego i nieoczywistego, wielopłaszczyznowego. Dla niego jako 

animatora było to duże wyzwanie. Chodziło o to, że ludzie nie wytrzymywali psychicz-

nie takiej formuły działania i rezygnowali z udziału w projekcie. Z ośmiu uczestników 

na początku pozostały tylko dwie dziewczyny, a potem trzeba było zachęcać do współ-

pracy inne osoby, aby możliwe było przygotowanie i wykonanie widowiska ulicznego 

z większą obsadą. Oto jak opisywał te sytuacje podczas wywiadu:  

 

„Pandemia pokazała swoją siłę w tym, jak wygasiła entuzjazm. Jak zabierała tlen nawet lu-

dziom, z którymi wiele lat pracowałem. Czułem, że ludzie którzy kochają teatr, lubią działania 

z innymi, męczą się w formule onlajnowej i jak to im zabiera radość z tego, co zawsze lubili 

robić. I widziałem, że czasami ze łzami w oczach czy taką irytacją wewnętrzną rezygnowali. 

Nie dlatego, że mi się projekt nie podoba, tylko ja nie mogę, ja siedzę przed tym ekranem i czu-

ję, że oddalam się od was coraz bardziej i nie jestem od siebie nic dać do tego projektu.”  
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 Marcin zwrócił uwagę na fakt, że w pewnym momencie w toku ich tandemowe-

go współmyślenia pojawiła się wątpliwość, czy uda się doczekać do zakończenia pan-

demii nim się skończy czas przeznaczony na realizację projektu. Mimo obopólnej awer-

sji do tworzenia teatru zapośredniczonego technologicznie, wykonawcy zaczęli poszu-

kiwać alternatywnego pomysłu na działanie projektowe. I wtedy – a był to początek 

2021 roku – strona niemiecka zaproponowała specjalny program komputerowy w for-

mule gry, w którym istnieje możliwości projektowania dowolnej przestrzeni wirtualnej 

z wykreowanymi awatarami odzwierciedlającymi ich położenie jako wykonawców pro-

jektu, którzy meblują sobie pomieszczenia biblioteczne i archiwalne, a następnie gro-

madzą w nich zdjęcia, filmy, muzykę, inne materiały. W zamyśle miał to być świat wir-

tualny z działaniami performatywnymi spersonifikowanych awatarów. Stronie polskiej 

szło to – jak stwierdził – dość opornie, choć stało się w pewnym momencie atrakcyjną 

zabawą. Ostatecznie pomysł ten okazał się zbędny, bo ponownie pojawiła się możli-

wość organizacji bezpośrednich spotkań. Kolejnym pomysłem partnerów niemieckich 

było wykorzystanie ekranów ustawionych w przestrzeni miejskiej oraz kamer umożli-

wiających przechodniom porozumiewanie się i wzajemne oglądanie. Ten pomysł po-

dobnie jak poprzedni pozostał w projekcie na etapie idei i nie został wykorzystany 

w przyszłych działaniach.  

Doświadczenia projektowe tego tandemu wyzwolone niespodziewanie przez 

konsekwencje sytuacji pandemicznej potwierdzają dobitnie, że kryzys i sytuacje trudne, 

w jakich mogą znaleźć się twórcy i animatorzy, mogą prowadzić do uruchomienia 

emergentnych procesów myślenia kreatywnego, które niezależnie od tego, czy prowadzi 

tylko do konkretyzacji idei i koncepcji, czy znajdzie swoje ujście w działaniu, ma zaw-

sze znaczenie prorozwojowe i integrujące w kolektywach twórczych. 

 Z perspektywy doświadczeń wykonawców projektu „RegioActive” można spoj-

rzeć na pandemię COVID-19 jako czynnik zakłócający jego zaplanowaną w koncepcji 

realizację, ale prowadzący w efekcie do różnych jakościowo skutków długofalowych 

i wniosków na przyszłość. Najbardziej dotkliwy był destruktywny wpływ pandemii na 

wykonawców projektu, jego uczestników i cały projekt. Wyrażało się to przede wszyst-

kim w osobistych konsekwencjach zdrowotnych – fizycznych i psychicznych, które 

dotknęły w różnych fazach realizacji projektu prawie wszystkich jego wykonawców. 

Mam tu na myśli zakażenia (czasami wielokrotne) koronawirusem, przechorowania 

(czasami wielokrotne) cięższe bądź lżejsze COVID-19, poczucie stałego zagrożenia 

epidemiologicznego, psychiczne skutki czasowej przymusowej izolacji, załamania ner-
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wowe u niektórych, szczególnie w skrajnie trudnych sytuacjach. Jak się wydaje, zagro-

żenie epidemiologiczne tym i innymi wirusami stało się od tej pory stałym, znaczącym 

komponentem myślenia o bezpieczeństwie podczas organizowanych wydarzeń kultu-

ralnych, a zawód twórcy, animatora i menedżera kultury znalazł się w grupie zawodów 

uprawianych w szczególnych warunkach stałego zagrożenia kolejnymi zakażeniami 

i zachorowaniami. Świat po pandemii COVID-19 już nigdy nie będzie tym samym 

światem co przed tą zarazą, właśnie z tych i innych względów. Destruktywność pande-

mii w działalności kulturalnej objawiła się także w intensyfikacji słabnięcia i w konse-

kwencji rezygnacji z dotychczasowego zaangażowania miłośników sztuki w jej ochot-

nicze uprawianie, co szczególnie dotknęło zespoły amatorskie uprawiające sztuki per-

formatywne. Rotacja uczestników zawsze była problemem takiej działalności, ale 

w wyniku pandemii wielu grup twórczych nie udało się już ponownie odbudować.  

Jednak wykonawcy projektu „RegioActive” podczas wywiadów wskazywali też 

na konstruktywne efekty pandemii dla ich aktywności twórczej, na pierwszym miejscu 

wymieniając w większości wypadków skokowy rozwój kompetencji w zakresie posłu-

giwania się nowymi mediami i technologiami komunikacyjno-informacyjnymi w życiu 

osobistym i pracy zawodowej. Jak się wydaje, wszyscy zostali przekonani do bazowa-

nia w przyszłości na modelach hybrydowych pracy w tego typu projektach, to znaczy 

wykorzystywania technologii do komunikacji, niektórych szkoleń, promocji, przepro-

wadzania zebrań organizacyjnych, czerpania inspiracji, wykorzystywania ich jako koła 

ratunkowego w sytuacji lockdownu. Ponadto bardziej niż dotychczas docenione zostały 

wydarzenia kulturalne na wolnym powietrzu adresowane do mniejszych grup publicz-

ności, co w szczególności przyczyniło się do rozwoju niektórych gatunków sztuk per-

formatywnych, a na nich w zdecydowanej większości oparte były działania twórcze 

i animacyjne w projekcie.  

W interpretacjach wykonawców projektu pojawił się też jeden ważny wątek do-

tyczący ambiwalentnego postrzegania skutków pandemii. Dotyczył on kwestii uprawia-

nia sztuk performatywnych i stosowania zabiegów animacyjnych w formule online. 

Z jednej strony wielu wykonawców podjęło - mniej bądź bardziej udane – próby wyko-

rzystywania technologii komunikacyjno-informacyjnych i nowych mediów w ekspery-

mentalnej formule aktywności twórczej poprzez przygotowywanie spektakli i koncer-

tów online, prowadzenie e-warsztatów, włączanie technik multimedialnych do swojego 

myślenia i działania kreatywnego, co czasami okazywało się odkrywcze dla nich sa-

mych i z pewnością wzbogacające ich dotychczasowe doświadczenia. Jednak ostatecz-
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nie reakcje i opinie ich samych, ich współpracowników oraz uczestników zajęć dobitnie 

przekonywały o tym, że sztuki performatywne wymagają bezpośredniego kontaktu 

z ludźmi zarówno w procesie twórczym, działaniu artystycznym jak i komunikacji mię-

dzy wykonawcami, animatorami a publicznością, animowanymi. Jak się wydaje, jest to 

znacząca lekcja z przeżytej przez twórców, animatorów i menedżerów sztuk performa-

tywnych pandemii, ugruntowująca ich w dotychczasowym przekonaniu, że wartość 

i jakość oraz oddziaływanie ich pracy jest zasadniczo odmienne, gdy zostaje zapośred-

niczone technologicznie, bo pozbawione wielu kluczowych elementów konstytuujących 

istotę ich aktywności i działalności.   

 

 2.4. Rezultaty części materialnej i działaniowej 

 

Projekt „RegioActive”, którego realizacja została zakłócona wydatnie nadzwy-

czajnymi okolicznościami pandemii COVID-19, w części materialnej i działaniowej 

przyniósł wymierne, konkretne rezultaty oraz wiele towarzyszących trzyletniej współ-

pracy transgranicznej korzyści. Czasami są one mniej konkretne, mało spektakularne, 

bo przeważnie odnoszące się do osób i wspólnot uczestniczących w działaniach projek-

towych, ale stały się dla nich prorozwojowe w wielu aspektach. Szczegółowo opisane 

zostały one w niniejszym opracowaniu przede wszystkim w części odnoszącej się do 

trzech procesów animacyjnych: procesu odkrywania potencjałów, procesu budowania 

i ugruntowywania relacji oraz procesu tworzenia kultury. 

Jeśli chodzi o część materialną, to w wyniku przyznanej dotacji i wykonanych 

prac doszło w ośrodku bröllińskim do wykonania wielu prac remontowych w budynku 

dawnej obory, wykorzystywanym w prowadzonej działalności artystycznej, animacyj-

nej, edukacyjnej w kompleksie Schloss Bröllin. Chodzi  między innymi o: naprawę oraz 

izolację dachu i uzupełnienie oraz konserwację więźby dachowej, zamontowanie lub 

poprawienie instalacji odgromowej i przeciwpożarowej, tynkowanie i malowanie, suchą 

zabudowę wewnątrz pomieszczeń, wyrównanie posadzki, odnowienie i montaż nowych 

okien i drzwi, uzupełnienie spoiwa między kamieniami polnymi na zewnątrz budyn-

ków.  

Natomiast w ośrodku goleniowskim dzięki przyznanemu dofinansowaniu doszło 

do wyposażenia nowego obiektu Goleniowskiego Domu Kultury nazywanego umownie 

„Rampa Kultura” w nowoczesny, kompleksowo zaprojektowany, pomyślany wielowa-

riantowo sprzęt techniczny do profesjonalnej obsługi wydarzeń kulturalnych, w szcze-
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gólności: zintegrowany stacjonarny i mobilny system nagłośnienia scenicznego, zinte-

growany stacjonarny i mobilny system oświetlenia scenicznego, różne elementy dodat-

kowego wyposażenia scenicznego (stacjonarnego i mobilnego), a także meble, sprzęt 

AGD, wyposażenie pomieszczeń administracyjnych i zaplecza sceny. W momencie 

powstawania niniejszego opracowania trwały jeszcze procedury związane z wydatko-

waniem tej części dotacji projektowej, która przeznaczona była na zakup mobilnych 

kontenerów kultury.    

Tak wydatne wzbogacenie infrastruktury obu ośrodków z pewnością przyczyni-

ło się i nadal będzie przyczyniać do znaczącego podniesienia jakości realizowanej pracy 

twórczej, animacyjnej i menedżerskiej na miejscu i w regionie. Dokonał się więc zau-

ważalny skok jakościowy w tym zakresie w stosunku do funkcjonowania tych ośrod-

ków przed rozpoczęciem realizacji projektu „RegioActive”.  

Jeśli chodzi o część działaniową, to w rezultacie intensywnej trzyletniej współ-

pracy wszystkich wykonawców projektu emergentnie utworzono i scalono transgra-

niczną sieć twórców, animatorów i menedżerów kultury, realizujących różnymi meto-

dami proces aktywizacji społeczno-kulturalnej regionu koordynowany w ścisłej współ-

pracy między kadrą ośrodka bröllińskiego i goleniowskiego. To sieciowanie obejmowa-

ło przede wszystkim: prace koncepcyjne, obsługę administracyjną, wsparcie prawne, 

działania promocyjne, komunikację online i offline, celowy dobór i zmiany w doborze 

wykonawców projektu, dobieranie się par i tandemów, realizowanie przez pary i tan-

demy spotkań, warsztatów, wymian, procesów animacyjnych, aktywności twórczej, 

działań w społecznościach, wspólnotach, grupach, budowanie relacji koleżeńskich, 

przygotowanie i zrealizowanie 14 festiwali w ścisłej, transgranicznej współpracy, od-

działywanie na społeczność regionu poprzez promowanie osiągnięć projektu „RegioAc-

tive”. Najbardziej wymiernymi, konkretnymi efektami części działaniowej było  przede 

wszystkim wymyślenie, przygotowanie i zrealizowanie zaplanowanych 12 mikrofesti-

wali (6 – po stronie niemieckiej i 6 – po stronie polskiej) i 2 makrofestiwali (jednego 

w ośrodku bröllińskim i jednego w ośrodku goleniowskim). Przedstawmy wobec tego 

w tym miejscu podstawowe informacje o tych kluczowych dla całego projektu wyda-

rzeniach w postaci zestawienia z harmonogramem oraz wykazów składających się na 

nie działań, prezentacji, akcji, pokazów itd., będących bezpośrednim wynikiem trzylet-

niej współpracy wewnątrz projektu, oraz elementów im towarzyszących, czasami finan-

sowanych z innych źródeł i będących wynikiem aktywności twórczej realizowanej poza 

projektem.  
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FESTIWALE ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „REGIOACTIVE” 

 

Festiwale w Niemczech Festiwale w Polsce 

 Mikrofestiwal 1. 

Wałcz  9-10.07.2021 

Mikrofestiwal 2. 

Neubrandenburg 1-2.10.2021 

 

Mikrofestowal 3. 

Löcknitz, Ramin 12-13.03.2022 

 

 Mikrofestiwal 4. 

Goleniów 22-24.04.2022 

Mikrofestiwal 5. 

Bröllin 23-24.04.2022 

 

 Mikrofestiwal 6. 

Gryfino 30.04-1.05.2022 

Mikrofestiwal 7. 

Greifswald 1-2.05.2022 

 

 Mikrofestiwal 8. 

Goleniów 27-29.05.2022 

 Mikrofestiwal 9. 

Stepnica 24-25.06.2022 

Mikrofestiwal 10. 

Pasewalk 25-26.06.2022 

 

Makrofestiwal 1. 

Bröllin 21-24.07.2022 

 

Mikrofestiwal 11. 

Schönfeld 20-21.08.2022 

 

 Mikrofestiwal 12. 

Strzelewo 26-28.08.2022 

 Makrofestiwal 2. 

Goleniów 31.08-4.09.2022 

 

 

Pierwszy mikrofestiwal RegioActive odbył się w Wałczu w dniach 9-10 lipca 

2021 roku. Osobami koordynującymi przygotowanie i realizację tego wydarzenia był 

duet Jennifer Crissey i Maciej Łukaszewicz, a instytucją wspierającą Wałeckie Centrum 
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Kultury. Mikrofestiwal RegioActive połączony został koncepcyjnie i organizacyjnie 

z dorocznym festiwalem o charakterze święta miasta Wałcza. Głównym wydarzeniem 

tego mikrofestiwalu była gra miejska ze stanowiskami w kilku miejscach przestrzeni 

publicznej miasta zatytułowana „Poszukiwanie Skarbu Dwóch Jezior”. W obrębie tych 

stanowisk młodzież z Teatru „Inaczej” oraz wolontariusze Erasmus+ Teatru Brama wy-

konywali swoje akcje performatywne i happeningi. Odbyło się uliczne mini-show cyr-

kowe grupy Omnivolant oraz cyrkowe fire-show Kamila „Żonglera” Maleckiego. Po 

krótkich warsztatach tanecznych Kapela Teatru Brama w ramach „Potańcówki” zagrała 

do tańca muzykę folkową. Koncert dał także Zespół Duxius z Berlina, a w ramach wy-

darzeń towarzyszących festiwalowi RegioActive odbyły się w różnych przestrzeniach 

miasta koncerty lokalnych i zaproszonych z zewnątrz zespołów muzyki rozrywkowej.  

Drugi mikrofestiwal RegioActive odbył się w Neubrandenburgu w dniach 1-2 

października 2021 roku. Osobami koordynującymi przygotowanie i realizację tego 

wydarzenia był duet Rika Weniger i Marlene Furmann. Całość wydarzenia odbywała 

się na wyższych piętrach centrum handlowego dzielnicy Datzeberg w stojących pusto 

segmentach oraz na pobliskim placu miejskim. Kluczowym elementem festiwalu był 

„Wutoman w Centrum Datze”, którego tematem była wściekłość i jej rozładowywanie 

jako motyw przewodni kilku różnych performansów w wykonaniu kolektywu twórców 

z Neubrandenburga. Ponadto Dorota Porowska przeprowadziła uliczne działania arty-

styczne z lokalną społecznością pod hasłem „Rodzinne zajęcia Labstreet”, a Kamil Ma-

lecki poprowadził warsztaty cyrkowe dla grupy wielokulturowej i wielojęzycznej. Od-

była się także projekcja filmu niemego z akompaniamentem melodii granych na żywo 

na fortepianie i wstawkami komediowymi. Czynny był punkt wykonywania fotografii 

rodzinnych. Na placu przed centrum handlowym odbył się flashmob z udziałem lokal-

nej społeczności w formie baletu wózków sklepowych. Całość wydarzenia zakończył 

fire-show w wykonaniu grupy „Smoki w Zalewie” ze Stepnicy. Spontanicznie pojawiła 

się na festiwalu i towarzyszyła mu do końca (także w godzinach wieczornych) spora 

grupa - sympatycznych acz hałaśliwych - dzieci z lokalnej dzielnicy, zyskując sobie 

miano „Gang Datzeberg” albo „Gang Złotych Dzieci” (z racji złotych kostiumów 

otrzymanych przez nich od animatorek).  

Kolejny mikrofestiwal RegioActive odbył się w dwóch miejscowościach – 

Löcknitz i Ramin w dniach 12-13 marca 2022 roku. Osobami koordynującymi przy-

gotowanie i realizację tego wydarzenia był duet Edyta Rogowska i Alex Moore. Ten 

mikrofestiwal w sposób szczególny dedykowany był dzieciom i młodzieży niemieckiej 
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i polskiej. Odbyły się tu między innymi: piknik cyrkowy dla wszystkich, muzyczny 

Talent Show, koncert muzyki rozrywkowej w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej 

„Bemol” z Goleniowa, koncert powstałej w ramach projektu grupy muzycznej „Duxius 

Youth”, warsztaty z PolenMobil w niekonwencjonalny sposób przybliżające niemiec-

kiej młodzieży wiedzę o Polsce, spektakl teatralny „Proces” w wykonaniu młodzieżo-

wej grupy BramaLab. A dodatkowo zorganizowano warsztaty pisarskie i wystawę prac 

wizualnych Michała Żaka połączoną z wernisażem.   

 Następny mikrofestiwal RegioActive odbył się w Goleniowie w dniach 22-24 

kwietnia 2022 roku. Osobami koordynującymi przygotowanie i realizację tego wyda-

rzenia był duet Piotr Banach i Katarzyna Sondej, a instytucją wspierającą było Stowa-

rzyszenie „Teatr Brama”. Kluczowymi wydarzeniami tego mikrofestiwalu były: wspól-

ny koncert Piotra Banacha, Katarzyny Sondej, Edyty Rogowskiej, uczniów Szkoły Mu-

zycznej „Bemol” i Państwowe Szkoły Muzycznej I stopnia w Goleniowie oraz ich przy-

jaciół z okazji 30. rocznicy utworzenia zespołu Hey (poprzedzony spotkaniem autor-

skim z Piotrem Banachem) oraz program muzyczny zatytułowany „Coś z Nietzschego”, 

przygotowywany w ramach projektu „RegioActive” przez Piotra Banacha i Katarzynę 

Sondej oraz zaproszonych przez nich muzyków i aktorów Teatru Brama. Ponadto odby-

ły się warsztaty i spektakl cyrkowy dla dzieci oraz muzyczne „Talent Show” z udziałem 

młodzieży niemieckiej i polskiej. Wydarzeniami towarzyszącymi były: spektakl „Ghost 

Dance” Teatru Brama z okazji wręczenia mu prestiżowej nagrody Kamyka Puzyny, 

spektakl „Wśród Naszych” grupy dorosłych Teatru Brama oraz premiera filmu „Stacja 

Świadek” o losach mieszkańców niemieckiego Gollnow i polskiego Goleniowa po II 

wojnie światowej.  

Równolegle odbywał się kolejny mikrofestiwal RegioActive w Bröllinie 

w dniach 23-24 kwietnia 2022 roku. Osobami koordynującymi przygotowanie i reali-

zację tego wydarzenia był duet Nils Wollschläger i Julia Knaust, a instytucją wspierają-

cą było Stowarzyszenie „schloss bröllin”. Mikrofestiwal ten dedykowany był w sposób 

szczególny starszej młodzieży z grup międzynarodowych, które w atmosferze zabawy 

przez sztukę uczestniczyły w różnych warsztatach i akcjach performatywnych w prze-

strzeniach ośrodka bröllińskiego. Kluczowymi elementami wydarzenia były pokazy 

i warsztaty cyrkowe prowadzone przez Nilsa Wollschlägera i Julię Knaust z grupy 

Omnivolant oraz pokazy i warsztaty cyrkowych sztuk ogniowych prowadzone przez 

Kamila Maleckiego, a także para-magiczne, para-rytualne performanse ogniowe 

z udziałem członków Teatru „Inaczej” z Wałcza i wolontariuszy Erasmus+ Teatru Bra-
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ma oraz młodzieży BramaLab. Ponadto odbyły się warsztaty grafitti, zajęcia muzyczne 

i ruchowe oraz koncerty muzyki rozrywkowej i wspólna zabawa taneczna.  

Następny mikrofestiwal RegioActive odbył się w Gryfinie w dniach 30 kwiet-

nia – 1 maja 2022 roku. Osobami koordynującymi przygotowanie i realizację tego 

wydarzenia był duet Marcin Kęszycki i Krzysztof Gmiter. Kluczowym elementem tego 

mikrofestiwalu było przygotowane w ramach projektu „RegioActive” widowisko ulicz-

ne „Barykada” z udziałem artystów polskich i niemieckich z przesłaniem prodemokra-

tycznym, prohumanistycznym, prorównościowym i antywojennym, antyprzemocowym, 

antytotalitarnym. Artyści z Greifswaldu wykonani swój happening nazywany usługą 

uliczną „Wysłuchamy Cię”. Odbyły się także akcje: wspólnego malowania baneru 

„Make Art not War” przez mieszkańców Gryfina oraz twórców polskich i niemieckich, 

wywieszenie go na platformie ustawionej w centrum miasta i następująca po nim parada 

ulicami miasta powiązana z tym przesłaniem. Częścią mikrofestiwalu były także warsz-

taty cyrkowo-teatralne prowadzone przez Kamila Maleckiego i spacer dźwiękowy 

z Anną Kamińską zatytułowany „Sztuka słuchania”. Wyjątkowym wydarzeniem towa-

rzyszącym był koncert muzyczny duetu ukraińsko-rosyjskiego „Nata&Evgeny” wraz 

z późniejszym spontanicznym społecznościowym jam session na wolnym powietrzu.  

Kolejny mikrofestiwal RegioActive odbył się w Greifswaldzie w dniach 1-2 

maja 2022 roku. Osobami koordynującymi przygotowanie i realizację tego wydarzenia 

był duet Katja Klemt i Georg Meier, a instytucją wspomagającą był niezależny ośrodek 

kultury alternatywnej STRAZE w Greifswaldzie. Centralne miejsce w tym mikrofesti-

walu zajęły – podobnie jak w Gryfinie – akcje i mini-performanse: widowisko uliczne 

„Barykada” i usługa uliczna „Wysłuchamy Cię”. W Greifswaldzie ideowym ich dopeł-

nieniem były: warsztaty „Porozumienie bez przemocy” prowadzone przez Marcusa 

Hühna, panel dyskusyjny o społecznej sile słuchania moderowany przez Georga Meiera 

oraz monolog szukający publiczności pod tytułem „Carmen jest martwa”, wykonany 

przez i z Claudią Roick. Formułę zabawową przyjęły z kolei: „Potańcówka” do akom-

paniamentu Kapeli Teatru Brama na rynku głównym Greifswaldu i następująca po niej 

parada ulicami miasta oraz improwizowany pokaz teatralny z udziałem publiczności 

w wykonaniu Marcusa Hühna, Katji Klemt i Aleksandra Kwietniaka w sali teatralnej 

ośrodka „Straze”. Wydarzeniem towarzyszącym był spektakl teatralny „Wśród na-

szych” grupy dorosłych Teatru Brama.  

Kolejny ósmy mikrofestiwal RegioActive odbył się ponownie w Goleniowie 

w dniach 27-29 maja 2022 roku. Osobami koordynującymi przygotowanie i realizację 
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tego wydarzenia był duet Jarosław i Maciej Chilkiewiczowie, a instytucją wspierającą 

było Stowarzyszenie „Teatr Brama”. Centralnymi wydarzeniami tego mikrofestiwalu 

były dwa koncerty muzyczne: premierowy występ lokalnego zespołu muzycznego „Ni-

by Ludzie”, który powstał na początku trwania projektu „RegioActive” i w ciągu dwóch 

lat stworzył autorski, dojrzały repertuar kilkunastu utworów muzycznych, we współpra-

cy mentorskiej z Jarosławem Chilkiewiczem, oraz transgraniczne wydarzenie muzyczne 

z udziałem artystów różnych pokoleń z Goleniowa i Pasewalku, z premierowym wyko-

naniem dwóch utworów muzycznych powstałych w ramach projektu „RegioActive”, 

a także przedpremiowe wykonanie kompozycji i aranżacji duetu Silver Guns w składzie 

Jacek Hałas i Jarosław Chilkiewicz, współtworzących w ramach projektu „RegioAc-

tive” pograniczną opowieść muzyczną o wyobrażonej retrospektywnie i prospektywnie 

Krainie Pomeranii. Ponadto odbyły się warsztaty gitarowe prowadzone przez Wojcie-

cha Wójcickiego i Jarosława Chilkiewicza, koncert antywojenny „Dzieci rewolucji” 

z udziałem lokalnej społeczności oraz społeczny flashmob z ukulele w parku miejskim. 

Wydarzeniami towarzyszącymi były spektakle: „Stacja Świadek” i „Wśród naszych” 

w wykonaniu aktorów dwóch zespołów Teatru Brama.  

Dziewiąty mikrofestiwal RegioActive odbył się w Stepnicy w dniach 24-25 

czerwca 2022 roku. Osobami koordynującymi przygotowanie i realizację tego wyda-

rzenia był duet Dorota Porowska i Kamil Malecki, a instytucją wspierającą był Gminny 

Ośrodek Kultury w Stepnicy. Mikrofestiwal odbywał się pod hasłem „Drzwi do lata”, 

a centralnymi jego elementami były: warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i ich rodziców 

(tworzenie gier planszowych z drewna, wyplatanie luster słońca, układanie wietrznych 

dzwonków, wyplatanie wianków), wydarzenie performatywne polsko-niemieckiego 

zespołu twórców uczestniczących w projekcie „RegioActive” pod tytułem „10 kroków 

po Stepnicy” oraz widowisko ogniowe w wykonaniu grupy „Smoki w Zalewie” ze 

Stepnicy i wolontariuszy Erasmus+ Teatru Brama pod tytułem „Pożegnanie Słońca”, 

zakończone wspólnotowym ogniskiem pod hasłem „Powitanie nocy”. Ponadto odbyły 

się: wykłady etnograficzne dr Natalii Zacharek na temat kultury słowiańskiej, warsztaty 

teatralne i ruchowe oraz warsztaty i pokazy cyrkowe.  

 Dziesiąty mikrofestiwal RegioActive odbył się w Pasewalku w dniach 25-26 

czerwca 2022 roku. Osobami koordynującymi przygotowanie i realizację tego wyda-

rzenia był duet Alejandro Soto Lacoste i Chris Ehrhardt, a instytucjami wspierającymi 

były: Centrum Czasu Wolnego Młodzieży „Happy Together” w Pasewalku oraz Stowa-

rzyszenie „schloss bröllin”. Mikrofestiwal połączony był z tradycyjnym świętem mło-
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dzieży na zakończenie roku szkolnego. Najważniejszymi elementami programu były 

prezentacje muzyki rozrywkowej, a mianowicie: występ młodzieżowego zespołu mu-

zycznego „EastSide Music” funkcjonującego w Centrum Czasu Wolnego Młodzieży 

„Happy Together” w Pasewalku, który stanowił jednocześnie grupę działającą w ra-

mach całego projektu „RegioActive”; koncert duetu gitarowego Jarek i Maciej Chilkie-

wiczowie oraz występ młodzieżowego zespołu muzycznego „Back to the Beat”, funk-

cjonującego w Okręgowej Szkole Muzycznej w Uecker-Randow. Ponadto odbyły się: 

warsztaty graffiti prowadzone przez Franka Minowa, zajęcia rekreacyjne i rozmowy 

młodych ludzi z przedstawicielami Służb ds. Migracji Młodzieży (JMD) oraz kiermasz 

wypieków uczniów klas kończących szkołę.  

 W dniach 21-24 lipca 2022 roku w Bröllinie odbył się pierwszy makrofestiwal 

RegioActive zorganizowany przez cały zespół ośrodka bröllińskiego, którego prace 

koordynowały: Magdalena Reichardt i Marta Borowska. Instytucją wspomagającą to 

wydarzenie było Stowarzyszenie „schloss bröllin”, a makrofestiwal RegioActive był 

programowo i organizacyjnie zespolony z uroczystymi obchodami 30-lecia tego Stowa-

rzyszenia. Spośród wykonawców projektu „RegioActive” w bröllińskim makrofestiwa-

lu udział wzięli: artyści grupy cyrkowej Omnivolant, wystawiając między innymi barw-

ne widowisko cyrkowe nawiązujące do atmosfery jarmarku; grupa „Smoki w Zalewie” 

ze Stepnicy, prezentując widowisko ogniowe „Pożegnanie Słońca”; polsko-niemiecki 

kolektyw utworzony w ramach projektu ze swoim widowiskiem plenerowym „Baryka-

da”; Edyta Rogowska z zespołem „Jung Diuxus” z koncertem; zespół „EastSide Music” 

występujący z przyjaciółmi; Alejandro Soto Lacoste z koncertem „Moc światła”; Piotr 

Banach i Katarzyna Sondej wraz z zaproszonymi muzykami oraz aktorami Teatru Bra-

ma w kolejnej odsłonie programu muzycznego „Coś z Nietzschego” oraz tradycyjna już 

w ramach projektu „Potańcówka”, tym razem urządzona przez Kapelę Teatru Brama 

w barze festiwalowym. W Bröllinie spotkali się też inni wykonawcy projektu „Regio-

Active” i wcielili się w role widzów, dyskutantów, życzliwych krytyków oraz wspoma-

gających kolegów i koleżanek. Było to jednocześnie spotkanie ukazujące wyniki pracy 

ze społecznościami w ramach całego projektu. Przebogaty był program wydarzeń towa-

rzyszących makrofestiwalowi, wypełniający wielostronnie kalejdoskop prezentacji 

w ramach obchodów jubileuszowych. Składały się na nie przede wszystkim następujące 

spektakle teatralne: „Ghost Dance” Teatru Brama; „Inzwischendrindraussen” duetu tea-

tralno-cyrkowego The Maiers; >Przełom czasów: "Go for it!"<  formacji teatru buto 

The Former eX...it's; „Gęstość zaludnienia” Teatru Kana; spektakle i koncerty muzycz-
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ne: „Romina & Juliette” Pop 2go; duetu ukraińsko-rosyjskiego Nata&Evgeny oraz Ho-

warda Katza; przedstawienie artystyczne „Vulva” i  pokaz sztuki ziemi Anneli Andre; 

przedstawienia cyrkowe Liz&Howard oraz Rummel Rausch (i córki); działania perfor-

matywne o tematyce bajkowej dla dzieci; iluminacje świetlne oraz dyskoteki. Zorgani-

zowano także aukcję na rzecz zakupu ławek artystycznych dla miejscowości Züsedom, 

znajdującej się niedaleko Bröllina. Odbywały się ponadto różnego rodzaju debaty, se-

minaria, spotkania autorskie, prezentacje multimedialne, wystawy i pokazy filmów po-

wiązane z działalnością Stowarzyszenia „schloss bröllin”. 

Jedenasty mikrofestiwal RegioActive odbył się w Schönfeld w dniach 20-21 

sierpnia 2022 roku. Osobami koordynującymi przygotowanie i realizację tego wyda-

rzenia był duet Peter Wolter i Beatrice von Gynz-Rekowski, a organizacją wspomagają-

cą było lokalne stowarzyszenie miłośników zabytkowych traktorów. Najważniejszym 

wydarzeniem tego mikrofestiwalu była światowa premiera długo przygotowywanego 

„Baletu Traktorów” w wykonaniu miłośników zabytkowych traktorów z Schönfeld 

i okolic oraz Petera Woltera z towarzyszeniem muzycznym Kapeli Teatru Brama i Jac-

ka Hałasa. Poprzedzona była ona pokazem traktorów, ich dekorowaniem i uroczystą 

paradą traktorów przez wieś z akompaniamentem Kapeli Teatru Brama. Odbyły się tak-

że spotkania wykonawców projektu z miejscową społecznością, warsztaty rękodzieła 

dla dzieci, warsztaty planowania projektów budowy społeczności lokalnej, degustacja 

lokalnych potraw z kanonu gulaszowego, a także akcja performatywna „Magia Lam-

pionów” poprowadzona przez Francois Monneta. Na miejscowym boisku sportowym 

odbyła się także zabawa taneczna dla lokalnej społeczności do muzyki zespołu jazzo-

wego „Schnee von Gestern”, Kapeli Teatru Brama i DJ-a Lücki.  

Ostatni dwunasty mikrofestiwal RegioActive odbył się w Strzelewie w dniach 

26-28 sierpnia 2022 roku. Osobami koordynującymi przygotowanie i realizację tego 

wydarzenia był duet Jacek Hałas i Aleksander Kwietniak, wspierany przez artystyczną 

rodzinę Katarzyny i Zygmunta Helandów ze Strzelewa. Było to wiejskie święto z mu-

zyką, tańcem i sztuką w towarzystwie lokalnej tradycji i kuchni, pełne rozmów i wspól-

nego czasu z dala od codziennego zgiełku. Złożyły się na nie: akcja performatywna 

„Magia Lampionów” – ceremonia powitania księżyca poprowadzona przez Francois 

Monneta; widowisko ogniowe „Pożegnanie Słońca” w wykonaniu grupy „Smoki 

w Zalewie”; koncert duetu Silver Guns (Jacek Hałas i Jarek Chilkiewicz) z utworami 

składającymi się na ich muzyczną opowieść o Krainie Pomeranii; pokaz filmu „Balet 

Traktorów” z mikrofestiwalu w Schönfeld oraz wydarzenie „Wehikuł czasu” z udzia-
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łem przedstawicieli grupy niemieckich traktorzystów; warsztaty teatralno-cyrkowe 

prowadzone przez Kamila Maleckiego; spotkanie wykonawców projektu i uczestników 

z lokalną społecznością, wspólne międzynarodowe gotowanie pod czujnym okiem Ka-

tarzyny Heland – gospodyni miejsca; wystawa malarstwa Zygmunta Helanda; muzycz-

ny spacer po gospodarstwie; mini-akcje performatywne o charakterze relaksacyjnym 

oraz zabawa taneczna do muzyki Kapeli Teatru Brama. Wydarzeniem towarzyszącym 

był Strzelewski Turniej Wiejski im. Hygmönta Zelanda z zawodami w sportach zręcz-

nościowych, sprawnościowych i wyczynowych. 

  W dniach 31 sierpnia – 4 września 2022 roku w Goleniowie odbył się drugi 

makrofestiwal RegioActive zorganizowany przez cały zespół ośrodka goleniowskiego, 

którego prace koordynował Daniel Jacewicz. Instytucją wspomagającą to wydarzenie 

było Stowarzyszenie „Teatr Brama”, a makrofestiwal RegioActive był programowo 

i organizacyjnie zespolony z 23. Goleniowskimi Spotkaniami Teatralnymi „Bramat”. 

W wydarzeniu udział wzięli twórcy zaangażowani w realizację projektu „RegioActive” 

w formie wcześniej wykonywanych w nim albo nowych prezentacji efektów pracy ze 

społecznościami. Chodzi tu mianowicie o: spektakl muzyczny grupy „BlackNoise” 

z Poznania (z pierwszoplanowym udziałem Jacka Hałasa) pod tytułem „Przeraźliwe 

echo trąby ostatecznej albo Siedem obrazów spomiędzy światów”; Bajkę z Krainy Po-

meranii „Król Olchowego Stawu” czyli lalkowy spektakl rodzinny w wykonaniu mło-

dzieży teatralnej z Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy pod kierunkiem Doroty Po-

rowskiej; koncert premierowy muzycznej opowieści o Krainie Pomeranii w wykonaniu 

duetu Silver Guns w składzie Jacek Hałas i Jarek Chilkiewicz z gościnnym udziałem 

Katarzyny Sondej w roli wokalistki i autorki tekstów piosenek; wersję plenerową spek-

taklu „Stacja Świadek” Teatru Brama na tle zabytkowego spichlerza w centrum Gole-

niowa; premierę spektaklu muzycznego „Coś z Nietzschego” w wykonaniu Piotra Ba-

nacha, zespołu Monogamik i aktorów Teatru Brama z rolą pierwszoplanową Katarzyny 

Sondej; spektakl plenerowy „Pożegnanie Słońca” w wykonaniu grupy „Smoki w Zale-

wie”; koncert goleniowskiego zespołu muzycznego „Niby Ludzie”; mini-spektakle cyr-

kowe grupy Omnivolant; premierę filmu „Balet Traktorów” stanowiącego zapis działa-

nia w ramach projektu; widowisko uliczne „Barykada” w wykonaniu polskich i nie-

mieckich artystów uczestniczących w projekcie. Dodatkowo odbył się spektakl „Wśród 

naszych”, premiera spektaklu „Animal Tales” i premiera spektaklu „Ktoś Nowy” arty-

stów Teatru Brama i BramaLab oraz przejmujący spektakl multimedialny „Historia 

Ukrainy” w wykonaniu studentek Charkowskiej Szkoły Teatralnej. Częścią działań 
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w projekcie „RegioActive” były także: akcja teatralna „Goleniów mówi” z udziałem 

Teatro Potlach z Włoch, Francois Monneta z Francji, Teatru Brama i gości; koncert 

muzyki latynoskiej „Duo Puente de luz” w wykonaniu Alejandro Soto Lacoste i Ernesto 

Villalobos z Lichtbrücke w Niemczech; koncert goleniowskiego zespołu Velow; anima-

cje cyrkowe dla dzieci aranżowane przez Klauna Tomiego oraz zabawa taneczna do 

muzyki folkowej Zespołu „Nicponie” i Kapeli Teatru Brama. Wydarzenia towarzyszące 

to akcja performatywna „Nina: The Tea Lady” wykonana kilka razy w różnych miej-

scach Goleniowa oraz prezentacje teatralne współtworzące program 23. Goleniowskich 

Spotkań Teatralnych „Bramat”, w tym: spektakl „Jestem. Tylko. Ja” Teatru niebopiekło 

z Bydgoszczy; spektakl „Chór sierot” Teatru KTO; spektakl plenerowy „Klima X” ze-

społu antagon theaterAKTion z Frankfurtu nad Menem; spektakl muzyczny „The Art of 

Living and Dying” zespołu LabPerm di Castaldo z Turynu; spektakl „My Life As 

A Man” i spektakl rodzinny „Mr. Fumblebody” zespołu Grenland Frieteater 

z Porsgrunn w Norwegii; spektakl „Carmen Try-out”  Neti Sketi z Aten; spektakl plene-

rowy „Ślepcy” Teatru KTO z Krakowa. Odbyły się ponadto:  spotkanie autorskie z To-

maszem Rodowiczem i prezentacja jego książki „Rodowicz – Teatr – Droga”; prezenta-

cja filmu „Lysistrata” w reżyserii Fioridy Cenaj z udziałem aktorem Teatru Index z Go-

leniowa; polska premiera filmu o Odin Teatret zatytułowanego „Zona Limite” w reżyse-

rii Stefano di Buduo.  
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3. Dynamiczne sieciowanie jako model społeczno-kulturalnej  

aktywizacji regionu transgranicznego zastosowany  

w ramach projektu „RegioActive”  

 

 3.1. Przyjęte rozumienie kategorii „dynamicznego sieciowania” 

 

 W realizacji założeń i celów projektu „RegioActive” zaplanowany został inten-

cjonalnie przez Daniela Jacewicza, dookreślony koncepcyjnie we wniosku projektowym 

w wyniku wielu rozmów w gronie najbliższych współpracowników z Teatru Brama 

oraz wzbogacony w fazie programowania merytorycznego przez Magdaleną Reichardt, 

a następnie wdrożony z powodzeniem w trakcie trzyletniej jego realizacji model akty-

wizacji społeczno-kulturalnej regionu transgranicznego, który można określić mianem 

dynamicznego sieciowania.  

Kategoria sieciowania znana i wykorzystywana jest w różnych kontekstach ro-

zumienia, analizowania, interpretowania, badania i zmieniania światów społecznych 

w literaturze naukowej od przełomu XX i XXI wieku jako kluczowa w całościowym 

oglądzie sytuacji człowieka we współczesnym świecie. Jedną z najbardziej znanych 

teorii społecznych eksponujących procesy sieciowania jest Teoria Aktora-Sieci (Actor-

Network Theory, w skrócie ANT) Bruno Latoura  [zob. Latour 2010, Abriszewski 

2010, 2012]. Teoria Aktora-Sieci nie dotyczy tylko ludzi, stara się postrzegać sieciowa-

nie całościowo obejmując relacje i powiązania bytów ludzkich i pozaludzkich, czyli 

zwierząt, roślin, całej natury i środowiska przyrodniczego, mikro-kosmosów i globu 

ziemskiego oraz kosmosu w najszerszym znaczeniu, a także materialności, rzeczy, 

przedmiotów, otoczenia fizycznego, instytucji, gospodarki, technologii i rzeczywistości 

wirtualnej, czyli ogólnie zintegrowanego ale otwartego świata natury-kultury, promując 

filozofię nie-antropocentryczną i post-antropocentryczną [zob. Domańska 2008; Szo-

stek 2014; Ingold 2018; Chutorański, Makowska (red.) 2019; Chutorański 2020].  

Interpretując z perspektywy tej teorii zasadniczy cel projektu „RegioActive” 

można powiedzieć, że chodziło w nim, aby rozproszeni i nieznający się dotąd bliżej 

aktorzy społeczni (twórcy, animatorzy, menedżerowie, uczestnicy kultury) - oddolnie 

ale ze wspomaganiem instytucjonalnym – zainicjowali sieciowanie osobowe i instytu-

cjonalne na obszarze regionu transgranicznego z myślą o aktywizacji społeczno-

kulturalnej społeczności, wspólnot, grup poprzez uruchamianie i rozwijanie procesów 
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animacyjnych z wykorzystaniem sztuki na tle zasobów całego środowiska. Oznaczało to 

zamysł rozbudowania dotychczasowych własnych sieci współpracy osobowej i instytu-

cjonalnej przez wszystkich wykonawców i uczestników projektu oraz w zamyśle stwo-

rzenie i ugruntowanie nowej sieci takiej współpracy koordynowanej wspólnie przez 

ośrodek goleniowski i ośrodek brölliński. Długofalowo miała ona przyczynić się do 

rozwoju regionu transgranicznego w aspekcie kulturotwórczym, międzykulturowym, 

twórczej aktywności społeczności, wspólnot, grup, działalności twórców, animatorów 

i menedżerów kultury oraz zaangażowanych podmiotów instytucjonalnych z zaangażo-

waniem potencjałów środowiska przyrodniczego, materialnego, społecznego itd.  

Określenie „dynamiczne”, użyte w nazwie tego modelu, skierowuje naszą uwagę 

na specyfikę tego sieciowania. Mianowicie chodzi o jego: prymarną otwartość, kiedy 

to na początku przyjmowane są tylko ogólne ramy procesu i podstawowe jego zasady; 

permanentną emergencję, czyli nastawienie na wyłaniające się dopiero w trakcie dzia-

łania adekwatne, optymalne, czasami przypadkowe idee, pomysły, koncepcje, rozwią-

zania; organizacyjną elastyczność, to znaczy pozostawienie poszczególnym wyko-

nawcom dużej swobody i względnej autonomii w podejmowaniu decyzji co do rozwoju 

projektu w zakresie merytorycznym i organizacyjnym; programową alternatywność, 

która pozwala na uzasadnione zmiany o charakterze konstruktywnym przy utrzymaniu 

zgodności wszystkich działań z założeniami projektu; oddolną inicjatywność, gdy 

pierwszoplanowy głos oddaje się społecznościom, wspólnotom i grupom wspomaga-

nym przez twórców, animatorów i menedżerów; pierwszoplanowość procesów, czyli 

skupienie się na odkrywaniu potencjałów, budowaniu relacji i tworzeniu kultury, a tak-

że traktowanie końcowego wytworu artystycznego drugoplanowo jako możliwy ale 

niekonieczny efekt towarzyszący owym procesom. 

Trudno w ostatnich miesiącach realizacji projektu „RegioActive”, kiedy powsta-

je niniejsze opracowanie, potwierdzić faktyczne długofalowe jego rezultaty decydujące 

o przyszłości tego rodzaju działalności w tym regionie, bo do tego potrzebny jest dy-

stans czasowy i ewentualnie kolejne badania po kilku latach. Jednak przedstawienie 

opisu dotychczasowego przebiegu owego sieciowania z uchwyceniem towarzyszących 

mu zjawisk społeczno-kulturowych wydaje się zadaniem możliwym do realizacji. Spró-

bujmy zatem bliżej przyjrzeć się temu, na czym polegało dynamiczne sieciowanie 

w aktywizacji społeczno-kulturalnej regionu transgranicznego w projekcie „RegioAc-

tive”.  
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3.2. Konsorcjum projektowe, animatorzy hybrydowi, dobór wykonawców  

 

W zakresie instytucjonalnym wykonawcami projektu „RegioActive” były: Go-

leniowski Dom Kultury, Stowarzyszenie „schloss bröllin” i Stowarzyszenie „Teatr 

Brama”. Z uwagi na ścisłe powiązania organizacyjne i kadrowe między Goleniowskim 

Domem Kultury i Stowarzyszeniem „Teatr  Brama” można użyć zasadnego w tym wy-

padku określenie je łączącego, a mianowicie „ośrodek goleniowski”. Analogicznie więc 

można posługiwać się także określeniem „ośrodek brölliński” w odniesieniu do partnera 

niemieckiego. Kategoria „ośrodek” używana jest w tym opracowaniu w szerokim sen-

sie, to znaczy nie tylko w stosunku do konkretnych instytucji ale także ich pracowników 

i współpracowników oraz posiadanej infrastruktury a nawet zajmowanego miejsca 

i wykorzystywanej do działań przestrzeni, czyli wszelkich zasobów naturalnych, mate-

rialnych i osobowych, jakimi on aktualnie dysponuje i może wykorzystywać do realiza-

cji różnego rodzaju projektów kulturalnych. Tak ukonstytuowane konsorcjum projek-

towe – dzięki owym własnym zasobom i przyznanemu dofinansowaniu – tworzyło wa-

runki do dynamicznego sieciowania wszystkich wykonawców i uczestników projektu 

„RegioActive”.  

Pierwszoplanową rolę w tym procesie odgrywały trzy osoby zatrudnione w pro-

jekcie do wykonania najbardziej odpowiedzialnych zadań, a mianowicie: Aleksandra 

Ślusarczyk – menedżerka całego projektu, Magdalena Reichardt – koordynatorka mery-

toryczna reprezentująca ośrodek brölliński oraz Daniel Jacewicz – koordynator meryto-

ryczny reprezentujący ośrodek goleniowski. Z pełnym przekonaniem, po przeprowa-

dzonych badaniach nad ich pracą w projekcie „RegioActive”, można nazwać ich ani-

matorami hybrydowymi. Proponuję stosować to określenie w odniesieniu do animato-

rów kultury, którzy łączą swoją pracę animatorską z równoległym wykonywaniem za-

dań menedżerskich, artystycznych, twórczych, społecznych, edukacyjnych, administra-

cyjnych, promocyjnych itd., posiadając w wyniku kształcenia bądź wieloletnich do-

świadczeń rozbudowany zasób kompetencji kluczowych animatorów kultury, między 

innymi takich jak: kreatywność, międzykulturowość, emancypacyjność, alternatywność, 

dialogiczność, metodyczność, aksjologiczną ideowość, krytyczną apolityczność, empa-

tię, inkluzywność, multikomunikatywność, wrażliwość estetyczną, ekologiczność, per-

formatywność, transgresyjność, transsynergiczność i uważność [zob. Kubinowski, Le-

wartowicz (red.) 2020]. Animacja kultury jest nie tylko sferą ich działalności zawodo-

wej, ale także wielką życiową pasją, często mocno zawłaszczającą sferę życia prywat-
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nego, osobistego, rodzinnego. Hybrydowy animator kultury i hybrydowa animatorka 

kultury stają się bohaterami naszych czasów, kiedy trzeba umieć i chcieć robić prawie 

wszystko w projekcie, a nie tylko uprawiać wąsko wyspecjalizowany zawód, bo wyma-

ga tego towarzszące im przesłanie ideowe oraz wymuszają to trudne warunki ich pracy. 

Są często przemęczeni ale przeważnie są też spełnieni zawodowo. Pracują z ludźmi i dla 

ludzi, ze społecznościami, w społecznościach i dla społeczności, niosąc nadzieję na lep-

szy świat oparty na wartościach demokratycznych i humanistycznych a medium, któ-

rym najczęściej się posługują w upowszechnianiu tych wartości jest sztuka. Są też 

przedsiębiorczy, krytyczni, asertywni, zaradni, konsekwentni, elastyczni, pracowici ale 

też szczerzy, uśmiechnięci, wspierający, empatyczni, otwarci na ludzi i świat. To głów-

nie dzięki nim udało się z powodzeniem i sukcesem - mimo trudności i kryzysów - zrea-

lizować trzyletni skomplikowany logistycznie i rozbudowany merytorycznie projekt 

„RegioActive”.  

Istotny, również decydujący o finalnym sukcesie wkład do projektu wnieśli 

wszyscy jego wykonawcy i uczestnicy. Chcąc opisać zrealizowany proces dynamiczne-

go sieciowania, zacząć należy od metodyki doboru tych właśnie wykonawców i uczest-

ników do projektu zastosowaną przez obojga koordynatorów merytorycznych w poro-

zumieniu z menedżerką projektu. Przyjrzyjmy się bliżej, na czym to polegało w po-

szczególnych przypadkach i wypadkach.  

 Jak opowiadał Daniel Jacewicz, Goleniowski Dom Kultury pełnił rolę partnera 

prowadzącego. Był odpowiedzialny przede wszystkim za stronę formalną, administra-

cyjno-finansową i organizacyjną całości projektu „RegioActive”, gwarantując jako in-

stytucja samorządowa wymagany wkład własny. Menedżerka projektu Aleksandra Ślu-

sarczyk była zatrudniona w GDK w ramach etatowej umowy o pracę na czas jego trwa-

nia, będąc jednocześnie członkinią Stowarzyszenia „Teatr Brama” i artystką oraz ani-

matorką Teatru Brama i Kapeli Teatru Brama. Dodać w tym miejscu należy, że Teatr 

Brama jest jednym ze stałych zespołów artystycznych GDK, a Daniel Jacewicz zatrud-

niony jest w nim w ramach stałej etatowej umowy o pracę. Stowarzyszenie „Teatr Bra-

ma” było partnerem stowarzyszonym w projekcie, partnerem wykonawczym bez wkła-

du finansowego. Wszyscy wykonawcy projektu zatrudniani byli w ramach stosownych 

umów przez Goleniowski Dom Kultury, którego pracownice we współpracy z mene-

dżerką projektu zajmowały się sprawami administracyjno-finansowymi. Stowarzyszenie 

„Teatr Brama” – realizujące równolegle kilka innych projektów krajowych i międzyna-

rodowych – zaangażowało w ten projekt pełne posiadane przez siebie, wzbogacane suk-
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cesywnie w kolejnych latach konsekwentnej pracy zasoby osobowe, intelektualne, arty-

styczne, edukacyjne, infrastrukturalne itd. oraz wykorzystało swoje dotychczasowe 

funkcjonowanie w wielu sieciach (regionalnych, krajowych, międzynarodowych) 

współpracy twórców, animatorów i menedżerów kultury. Formuła stowarzyszenia – 

działającego czasami samodzielnie, a czasami w ścisłym powiązaniu z samorządowym 

ośrodkiem kultury – pozwalała na ułożenie i ugruntowanie tych relacji międzyinstytu-

cjonalnych, a projekt „RegioActive” je ukonkretnił i doprecyzował. Wspierającym po-

średnikiem okazała się także osoba dyrektora GDK Macieja Ratajczyka, który wywodzi 

się ze środowiska Teatru Brama i nadal z nim artystycznie współpracuje. Daniel Jace-

wicz zauważył, że GDK realizuje przede wszystkim swoje statutowe zadania wynikają-

ce z obowiązków ustawowych nałożonych na samorządy, w tym przede wszystkim: 

upowszechnieniowe, animacyjne, społeczne i edukacyjne w środowisku lokalnym, i na 

te cele otrzymuje publiczne dotacje. Stowarzyszenie „Teatr Brama” całą swoją działal-

ność opiera na środkach finansowych pozyskiwanych z różnych źródeł na projekty kul-

turalne i ma przez to autonomię programową. Jeśli chodzi o Stowarzyszenie „schloss 

bröllin”, to było ono jedynym partnerem instytucjonalnym w projekcie po stronie nie-

mieckiej. Oznaczało to prowadzenie całości spraw merytorycznych (czyli realizację 

części materialnej i działaniowej), administracyjno-finansowych i organizacyjnych oraz 

zapewnienie wkładu własnego. Oczywiście w projekcie w sposób naturalny zderzyły się 

też różne kultury organizacyjne, odmienności kulturowe, różne osobowości itd. Ale to 

właśnie było planowanym wyzwaniem całego projektu „RegioActive”, jak skonstatował 

D. Jacewicz.  

 Magdalena Reichardt proponowała podczas wywiadu posługiwanie się w wy-

padku konsorcjum projektowego „RegioActive” określeniami: partner wiodący w od-

niesieniu do Goleniowskiego Domu Kultury i partnerzy operacyjni w odniesieniu do 

obu stowarzyszeń po stronie polskiej i niemieckiej. Dodała jednak, że po stronie pol-

skiej zadania projektowe zostały rozdzielone pomiędzy dwie instytucje, a po stronie 

niemieckiej musiało wszystkie je realizować jedno stowarzyszenie. Oświadczyła, że 

dobrze wspomina współpracę z kadrą administracyjną GDK i dodała, że byłaby szczę-

śliwa, gdyby Stowarzyszenie „schloss bröllin” dysponowało takim wsparciem. Zespół 

brölliński był zdecydowanie dużo mniejszy, aniżeli kadra administracyjna, jaką dyspo-

nował ośrodek goleniowski. W takim składzie ukonstytuowała się – zdaniem M. Rei-

chardt – specyficzna organizacja ucząca się wzajemnie od siebie, nastawiona na podno-

szenie poziomu i wzbogacanie posiadanych kompetencji, w tym wypadku głównie 
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w zakresie zarządzania projektem, promocji, komunikacji i logistyki projektowej oraz 

spraw administracyjno-finansowych. Wydaje się, że projekt „RegioActive” faktycznie 

przyczynił się do takiego rozwoju w przypadku osób zaangażowanych w działania pro-

jektowe, ale nie zawsze – zdaniem M. Reichardt – udawało się od razu pokonywać po-

jawiające się jak zwykle trudności i sytuacje kryzysowe. I dodała:  

 

„Ja mocno myślę zespołowo. Dla mnie bardzo ważna jest lojalność i solidarność w zespole.”  

 

 W trakcie realizacji projektu, szczególnie w początkowej fazie pandemii CO-

VID-19, zaistniała potrzeba dokonywania zmian kadrowych, spowodowanych przeważ-

nie decyzjami o rezygnacji dotychczasowych wykonawców. Jak podkreśliła M. Rei-

chardt, zmiany są naturalną częścią każdego projektu, ale są różne konteksty tych 

zmian. Poza tym różnice cenowe i płacowe między Polską a Niemcami, mimo że zosta-

ły odpowiednio uwzględnione w strukturze budżetu, to wywoływały pewne niezadowo-

lenie po stronie niemieckiej ze względu na niskie stawki, a po stronie polskiej ze wzglę-

du na nierówności w wynagrodzeniu za tę samą pracę w projekcie. Podzieliła się także 

refleksją na temat swoistości projektów transgranicznych. Oto fragment wypowiedzi 

M. Reichardt na ten temat:  

 

„W projektach transgranicznych ważne są takie aspekty jak: budowanie długotrwałych relacji, 

dyskrecja i lojalność projektowa. (…) Jesteśmy blisko i wszyscy się znają, jesteśmy po prostu 

sąsiadami. I to jest troszeczkę inne podejście projektowe niż w projektach międzynarodowych, 

których państwa są daleko. My żyjemy ze sobą blisko i będziemy się spotykać jeszcze wiele 

lat.” 

 

Dodała, że w ciągu trzech lat trwania projektu wiele się wydarzyło, wiele się 

zmieniało, były sytuacje wzlotów i upadków, sukcesów i kryzysów. Wszyscy się jednak 

uczyli współpracy we wspólnym działaniu. Ważna jest umiejętność rozwiązywania 

trudnych spraw tak, aby pozwolić każdemu wyjść z twarzą. Niezależnie od tego M. Re-

ichardt jednoznacznie zauważyła, że to wspólne doświadczenie ostatecznie okazało się 

– w jej opinii – owocne i dające nadzieję na skutki długofalowe dla transgranicznej 

współpracy w przyszłości. Wyraziła to następującymi słowami:  
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„Ważne jest, że my możemy ze sobą nadal rozmawiać, możemy dalej razem marzyć, w różnych 

konfiguracjach (…); my nie przestaniemy być sąsiadami i będziemy się spotykać - prędzej czy 

później.”  

 

Dodała, że jednym z celów programu i projektu, w którym uczestniczyli jako 

„RegioActive”, było zbudowanie i ugruntowanie sieci społeczno-kulturalnej współpra-

cy transgranicznej w oparciu o dwa powiązane ze sobą ośrodki animacyjne - goleniow-

ski i brölliński. Jej zdaniem, cel ten udało się osiągnąć. Dodała, że z Danielem Jacewi-

czem prowadziła już pierwsze rozmowy o kolejnych wspólnych projektach, co oczywi-

ście musi zostać dopiero potwierdzone w przyszłości. Po kilku latach okaże się, jakie 

znaczenie faktycznie miał projekt „RegioActive” w tym zakresie.  

 Daniel Jacewicz i Magdalena Reichardt jako koordynatorzy merytoryczni stali 

się jednocześnie animatorami twórców, animatorów i menedżerów kultury (według 

nomenklatury projektu „RegioActive” – instruktorów i liderów) począwszy od prymar-

nego procesu angażowania wykonawców. Oboje stosowali nieco odmienne strategie 

tego doboru (i ewentualnych zmian). Mieli pełną autonomię w tym zakresie po swojej 

stronie granicy, ale w praktyce uzgadniali między sobą te decyzje. Musieli oczywiście 

także pamiętać o spełnieniu wymogów formalnoprawnych obowiązujących w obu pań-

stwach w procedurach dotyczących zatrudniania wykonawców projektowych. Dobór 

wykonawców w tak określonej ogólnej koncepcji projektu „RegioActive” miał kluczo-

we znaczenie dla jego emergentnego rozwoju, wszelkich przeformułowań kolejnych 

planów w związku z sytuacją pandemiczną oraz finalnego powodzenia w realizacji za-

łożonych celów. Dodać w tym miejscu należy, że rozwiązanie tego rodzaju oparte 

o zasadę otwartości jest najlepszym z możliwych w przypadku projektów społeczno-

kulturalnych o charakterze wybitnie animacyjnym, a do takich z całą pewnością należał 

projekt „RegioActive”.   

 Daniel Jacewicz w doborze wykonawców kierował się tym, żeby byli to wybitni 

twórcy z regionu i spoza regionu, którzy jednocześnie mają umiejętność lub gotowość 

pracy ze społecznościami, wspólnotami, grupami. Z większością z wykonawców pro-

jektu po stronie polskiej znał się już ze współpracy artystycznej, część z nich związana 

była z Goleniowem czy szerzej z Pomorzem, a część – nie. Powiązanie z regionem nie 

było w strategii D. Jacewicza decydujące. Marcin Kęszycki przykładowo pracował na 

co dzień w Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu, ale zawsze poszukiwał dodatkowo cze-

goś więcej niż teatr, prowadził warsztaty, uczestniczył w festiwalach. Chodziło o to, 
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żeby ten wybitny twórca polskiego teatru spoza Pomorza przyjechał i spojrzał na nie 

swoim okiem. Podobnie było z Dorotą Porowską z Warszawy, choć ona miała już za 

sobą doświadczenie współpracy z Danielem i grupami teatralnymi z Zachodniego Po-

morza. D. Jacewicz nie znał wcześniej Piotra Banacha, kojarzył go jako założyciela 

i lidera szczecińskiego Zespołu „Hey”, wybitnego muzyka rockowego. Zadzwonił do 

niego i zaproponował udział w projekcie pytając, czy jest gotów pracować z ludźmi 

w społecznościach. Podczas ich spotkania w Szczecinie Piotr oświadczył, że nigdy ta-

kich działań nie wykonywał, ale jest gotów podjąć się realizacji tego wyzwania. Jacka 

Hałasa Daniel znał od dawna i wiedział o jego szczególnych talentach w zakresie pracy 

ze społecznościami, poza oczywiście jego kunsztem artystycznym. Jennifer Crissey 

z jej doświadczeniem w pracy metodą Social Community Theatre i powiązaniem z Tea-

trem Brama została przez niego zaangażowana do projektu jako osoba, która może tą 

ideą emanować. Jarosław Chilkiewicz jako wybitny muzyk rockowy, związany z Gole-

niowem i od dawna współpracujący z Teatrem Brama, został zaangażowany jakby 

w sposób naturalny.  

Po skompletowaniu składu tak zwanych instruktorów, przyszedł czas na tak 

zwanych liderów. W odniesieniu do niektórych z nich środowiskiem, w którym Daniel 

Jacewicz rozpoczął ich poszukiwania, była Zachodniopomorska Ofensywa Teatralna. 

Stąd zaangażowanie Krzysztofa Gmitera z Gryfina czy Michała Krzywaźni ze Stepnicy. 

W początkowej fazie realizacji projektu tego ostatniego zastąpił Kamil Malecki, zapro-

ponowany na zastępstwo przez dyrektorkę Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy. 

Kamil pracował wcześniej w regionie z różnymi grupami i społecznościami. Jak pod-

kreślił D. Jacewicz, było to dobre zastępstwo, bo Kamil wiele wniósł do projektu, choć 

pierwotnie miało go w nim nie być. W tym samym środowisku Daniel szukał lidera 

zespołu współtworzonego przez Jennifer Crissey i po pewnym czasie trwania projektu 

zaangażował Macieja Łukaszewicza, który był żywo zainteresowany współpracą z Jen-

ny. Niejako naturalnie pojawili się w projekcie Aleksander Kwietniak z Kapeli Teatru 

Brama, który od dawna współpracował z Jackiem Hałasem; Maciej Chilkiewicz, gdyż 

jako muzyk dużo pracował i dobrze się rozumiał w pracy z Jarosławem Chilkiewiczem, 

oraz Katarzyna Sondej współpracująca muzycznie z Piotrem Banachem.  

Kolejnym etapem konstruowania zespołów było dobieranie społeczności, 

wspólnot, grup, które będą uczestniczyć w projekcie pracując pod okiem instruktora 

i lidera. Zasadniczo to liderzy zaprosili do współpracy prowadzone przez siebie grupy 

teatralne (K. Gmiter, M. Łukaszewicz, K. Malecki) albo istniejący (A. Kwietniak) bądź 
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tworzony dopiero zespół muzyczny (M. Chilkiewicz). W wypadku duetu Piotra Bana-

cha i Katarzyny Sondej taką grupą był Teatr Brama i faktycznie ta współpraca się za-

wiązała oraz zakończyła sukcesem.  

 Magdalena Reichardt stosowała nieco inne kryteria doboru głównych wykonaw-

ców. W ich doborze starała się – jak mówiła – kierować kilkoma nakładającymi się na 

siebie kryteriami. Po pierwsze, żeby każdy zespół swoją pracę opierał na innej strategii 

aktywizacyjnej. Po drugie, żeby działania odbywały się w różnych środowiskach spo-

łecznych (duże miasto, małe miasto, wieś). Po trzecie, chodziło o względy równościowe 

w aspekcie płci.  

 Aleksandra Ślusarczyk miała już za sobą bogate, wieloletnie doświadczenie 

uczestnictwa w krajowej i międzynarodowej działalności twórczej, animacyjnej, mene-

dżerskiej i współpracy społeczno-kulturalnej, jednak pierwszy raz w życiu kierowała 

tak dużym i skomplikowanym projektem. Charakteryzując z własnego punktu widzenia 

relacje w konsorcjum projektowym między trzema instytucjami, wspominała o bardzo 

intensywnych trzech latach, dość skomplikowanego koncepcyjnie, nieprzewidywalnego 

w realizacji ze względu na pandemię, ale ostatecznie bardzo dla niej satysfakcjonujące-

go jako menedżerki choć wyczerpującego siły, jednak zakończonego sukcesem i poko-

naniem większości pojawiających się trudności transgranicznego projektu animacyjne-

go. Dobrze rozumiała tożsamość tego regionu, bo tu się urodziła i cała jej aktywność 

twórcza powiązana była z Goleniowem. Starała się też zawsze działać na rzecz dialogu 

polsko-niemieckiego i myśleć o przyszłości nie zapominając o przeszłości. Projekt „Re-

gioActive” stał się dla niej ważnym wydarzeniem w życiu zawodowym i osobistym, 

włożyła w jego realizację całe swoje serce i wszystkie swoje potencjały oraz kompeten-

cje, wykonując z zaangażowaniem oprócz funkcji menedżerki także wiele innych zadań 

projektowych w różnych rolach. Oto jak emocjonalnie to wspominała:  

 

„Mam poczucie, że wiele musiałam wykonywać sama przez swoje podejście, ale to jest zmora 

koordynatorów. Ja też się uczyłam przy tym projekcie tak dużego zarządzania, bycia pomiędzy 

domem kultury, gminą, która wspierała, Bramą i moimi przyjaciółmi, rodziną, partnerami 

i znajomymi, którzy się przewijali. No, musiałam się wziąć w garść, musiałam się z pewnych 

rzeczy wyłączyć, zaczęłam filtrować informacje, nie wchodzić w czyjeś buty.”  

 

 Relacjonowała podczas wywiadu, że założenie było takie, iż całe zaplecze for-

malno-organizacyjne będzie zabezpieczał Goleniowski Dom Kultury. Jednak z powodu 



 

 68 

rezygnacji w fazie początkowej kilku osób oraz innych przyczyn postanowiła przefor-

mułować pierwotne rozwiązania kadrowe dotyczące komunikacji, promocji i logistyki 

w projekcie. Powierzyła te zadania swoim najbliższym współpracownikom ze Stowa-

rzyszenia „Teatr Brama”, pozostawiając sprawy administracyjno-finansowe w gestii 

pracownic Goleniowskiego Domu Kultury, które udzieliły ogromnego wsparcia w rea-

lizacji projektu w zakresie ich kompetencji i zadań. W zgranym trzyosobowym teamie, 

pracującym na co dzień w tym samym pokoju w budynku Rampy Kultury w składzie: 

Patrycja Glądała, Patryk Bednarski i Aleksandra Ślusarczyk realizowana była więk-

szość zadań składających się na zarządzanie całym projektem. Szczególna odpowie-

dzialność spoczywała na Patrycji Glądale. W opinii A. Ślusarczyk, wywiązała się ze 

swoich zadań znakomicie, co przyczyniło się do finalnego sukcesu całego projektu 

w zakresie organizacyjnym. Przy okazji podkreśliła, że członkowie Stowarzyszenia 

„Teatr Brama” są dalecy od podejścia instytucjonalnego, etatystycznego do swojej pra-

cy. Angażują się tak bardzo, że nie liczą godzin pracy, jak trzeba to zostają na noc, bo 

widzą przed sobą wyższe cele, a zdobywanie kolejnych grantów i realizowanie ambit-

nych projektów ich „napędza” – jak stwierdziła. Dzięki wydatnemu wsparciu dyrektora 

GDK, z którym się dobrze znała z okresu wieloletniej współpracy w Teatrze Brama, 

Aleksandra mogła liczyć na sprawne podejmowanie decyzji administracyjnych i na po-

moc we współpracy z lokalnym Urzędem Miasta i Gminy.  

Dla obu stron ważna była też realizacja części materialnej projektu „RegioAc-

tive”, co miało przyczynić się do wydatnego podniesienia jakości całej infrastruktury 

niezbędnej do prowadzenia działalności. Jednak dla A. Ślusarczyk od początku do koń-

ca ważniejsza była w projekcie część działaniowa i do tego musiała także przekonywać 

urzędników gminnych. Chodziło o aktywizację poprzez wyzwalanie działań oddolnych. 

Dzięki temu Goleniów miał być bardziej rozpoznawalny w regionie i transgranicznie. 

Wspominała też fazę „podczas pandemii” jako czas wyjątkowo trudny, bo z jednej stro-

ny miała ogromną chęć utrzymania dobrego tempa realizacji zadań i starała się nie pod-

dawać, ale sytuacja pandemiczna wpływała na opóźnienia remontu obiektów w Brölli-

nie, pojawiły się zalążki kryzysu, spadek zapału wykonawców i wszystko to zaczęło się 

kumulować. Jednak jak na profesjonalną animatorkę przystało, zaproponowała wszyst-

kim nowe działania – spotkania motywujące online, nowe szkolenia, uelastycznienie 

wymagań, utrzymanie jakości na wysokim poziomie - mimo wszystko. Starała się zaw-

sze pokonywać piętrzące się problemy, nie utraciła ducha, co stało się szczególnie waż-

ne w momentach kryzysowych. Wykonawcom starała się stworzyć w miarę możliwości 
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komfortowe warunki pracy. Każdy miał autonomię programową i mógł liczyć na 

wsparcie ze strony Daniela Jacewicza i innych osób. Niektórzy wykonawcy mniej do-

świadczeni w pracy ze społecznościami wymagali więcej rozmów, dokładniejszego 

nakierowania, racjonalizacji pomysłów. Największy ciężar odpowiedzialności i pracy 

w projekcie spadł – zgodnie zresztą z założeniami – na szeroko rozumiane środowisko 

„Ludzi Bramy”, czyli zespół Teatru Brama, Kapelę Teatru Brama, grupy wchodzące 

w skład BramaLab, wolontariuszy Erasmus+ Teatru Brama, członków Stowarzyszenia 

„Teatr Brama” i przyjaciół Teatru Brama, ich znajomych i rodziny, a także sieć osób 

i instytucji współpracujących z Teatrem Brama. Aleksandra związana była mocno ze 

wszystkimi tymi grupami, wspólnotami, sieciami. Wiedziała, że zbudowane przez nią 

przez lata doświadczeń i współpracy relacje międzyosobowe będą stabilnym, znakomi-

tym, mocnym wsparciem w realizacji przez nią roli menedżerki całego projektu. Tak też 

się stało. Umownie rzecz ujmując „Ludzie Bramy” stanowili fundament, na którym 

zrealizowany został ostatecznie cały projekt „RegioActive”. Oto jak z wdzięcznością 

wspominała to A. Ślusarczyk, potwierdzając tę tezę:  

 

„To jest najlepsze, że oni sami się włączali. Ja czasami nie wiedziałam, że oni gdzieś  tam będą. 

My coś planujemy, a oni nagle się pojawiają, chcą coś robić, przeżywają.”   

 

Opowiadała o zaangażowaniu wolontariuszy Erasmus+ Teatru Brama, jak urzą-

dzała z nimi spotkania, kolacje, opowiadała o projekcie. Oni się wtedy bliżej poznawali, 

uczestniczyli w warsztatach, chcieli się uczyć efektywnego działania i rozwijać twór-

czo. Projekt „RegioActive” był wspaniałą okazją do tego i widać było ich ogromne za-

angażowanie ale i wsparcie. Podkreśliła, że Kapelę Teatru Brama traktuje poniekąd jak 

swoje dziecko, bo jest jej założycielką. Bardzo ucieszyła ją wiadomość, że Jacek Hałas 

będzie z nimi pracował w projekcie. Była to faktycznie współpraca bardzo rozwijająca. 

Dzięki temu progresowi Kapela mogła się włączyć twórczo, ale i działaniowo w zdecy-

dowaną większość festiwali RegioActive. Aleksandra otrzymała wielkie, przyjacielskie 

wsparcie ze strony tej grupy. Prawie wszystkie grupy formalne i nieformalne identyfi-

kujące się ze Stowarzyszeniem „Teatr Brama” włączyły się do działań projektowych na 

miarę swoich możliwości. Oto jak to opisywała A. Ślusarczyk:  

 

„Ludzie Bramy – tu wolontariusze, tu kapela, dorośli, trochę młodzieży, to był taki twór, który 

nam fajnie rozjaśniał, kolorował. Zabierałam ekipę, jaka chciała, jaką mogłam. Zawsze się pyta-
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łam, kto chce? Las rąk w górze. No dobrze, to możemy to, to… możemy zrobić to koncert, to 

przejście itd. A my chcemy do Kamila, a my chcemy z Dorotą itd.” 

 

 Na temat roli i znaczenia „Ludzi Bramy” w projekcie „RegioActive” wypowie-

dział się między innymi Marcin Kęszycki - jeden z głównych jego wykonawców. 

Stwierdził, że obserwując osoby z Teatru Brama ma takie wrażenie, jakby widział sie-

bie sprzed wielu lat, dodając, że jego młodość przypadła na zupełnie inne czasy, a on 

i jego współpracownicy z Teatru nie mieli nawet cienia tych umiejętności, jakie posia-

dają członkowie Teatru Brama. Jego zdaniem, są to ludzie wielu talentów, tworzą uni-

kalne wydarzenia i są znakomicie sprawczy. Przeprowadzili się do jednej z najlepszych 

przestrzeni teatralnych w Polsce, o ogromnych potencjałach, nie tylko dla Goleniowa, 

ale dla całego regionu. Podkreślił, że w projekcie „RegioActive” ich aktywność 

i wsparcie odczuwał bez przerwy. Czasami powtarzane komunikaty bywały wręcz na-

chalne. Styl zarządzania projektem był elastyczny, daleki od korporacyjnego. Jak zau-

ważył, trzeba mieć duże doświadczenie i sporą odwagę, aby pozwolić sobie na ela-

styczność w tak dużym i skomplikowanym projekcie. Dla niego było to imponujące. 

Opowiadał barwnie i z przejęciem:  

 

„Jak się do nich jedzie, w ogóle nie widać tego biurokratyczno-administracyjnego napięcia. 

Tam raczej się ma poczucie inne. Ty tu to zrób, a ja idę na próbę. Priorytet jest po stronie ak-

tywności twórczej niż po tej biurokratycznej, która tak na prawdę jest bardzo czasochłonna.”  

 

 Wspominał też sympatyczne i niezwykle gościnne spotkania towarzyskie 

w międzynarodowym gronie, które miały charakter wybitnie integracyjny. Zauważył też 

oddanie sprawie z zaangażowaniem i wręcz bezgraniczne poświęcenie pracy. Skonsta-

tował, że jest to bardzo prężnie działający ośrodek kultury alternatywnej w Polsce 

i chyba drugiego tak działającego i tak sprofilowanego w Polsce nie ma.  

Aleksandra Ślusarczyk, dokonując podczas wywiadu retrospektywnej autore-

fleksji nad własnym stylem pracy w projekcie w roli menedżerki całości, oświadczyła 

zdecydowanie, że jest bardzo zmęczona ale ostatecznie zadowolona z jego efektów i na 

pewno podejmie się analogicznej pracy w przyszłości. Dodała, że ważny byłby oczywi-

ście jakiś odpoczynek, chociażby ze względów zdrowotnych, ale życie biegnie dalej, 

a ona kończąc projekt „RegioActive” rozpoczęła już realizację kolejnego dużego pro-

jektu jako menedżerka, tym razem polsko-norweskiego. Przekonała się po tym do-
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świadczeniu, że posiada kompetencje do wykonywania takich zadań w sposób efektyw-

ny. Jednak o ile potrafi coś zorganizować i to sprawia jej przyjemność, o tyle z trudem 

przychodzi jej zarządzanie ludźmi w sytuacjach sformalizowanych. Dlatego stara się 

zawsze najpierw zbudować bliższe relacje z osobami, z którymi ma współpracować. 

Bliskie koleżeńskie czy przyjacielskie relacje są przeważnie bardzo pomocne, ale cza-

sami skierowują jej myślenie na postawę mniej wymagającą od innych. Dobrze czuje 

się wśród „ludzi kultury” zjednoczonych pasją i wydaje jej się, że nie ma jednego stałe-

go stylu pracy. Stara się utrzymywać postawę otwartości, gotowości do budowania rela-

cji, nie lubi zbyt długo czekać na decyzje innych i wtedy czasami ryzykuje podejmując 

decyzję na własną rękę po to, żeby pokonać kolejny etap i utrzymać dobre tempo reali-

zacji projektu. Jest zwolenniczką autonomii i niezależności, stąd odpowiada jej praca 

projektowa w stowarzyszeniu i nie jest pewna, czy zależy jej na pracy etatowej w insty-

tucji publicznej. Na pytanie, jak to wielkie zaangażowanie zawodowe koresponduje 

z życiem prywatnym, odpowiedziała:  

 

„To jest piękne, ale to nie jest wieczne. Ja się angażuję, a tak naprawdę jestem wrakiem czło-

wieka, bez mocy siły światełka w tunelu, wtedy gdy mamy dużo rzeczy. I wiem, że się tego 

uczę. Ludzie mówią: weź idź do domu, odpocznij! Ale ja mam takie przekonanie, że jak ja tego 

nie zrobię, to to nie będzie dobrze zrobione.” 

 

 Magdalena Reichardt pozytywnie oceniła styl zarządzania projektem przez 

Aleksandrę Ślusarczyk. Doceniła to, że stosunkowo młoda osoba, początkująca w roli 

menedżerki dużego projektu, poradziła sobie z odpowiedzialnością, jaką na nią nałożo-

no. Aleksandra – zdaniem M. Reichardt - wniosła tyle dobrej energii do całego projek-

tu, że gdyby ponownie był budowany zespół do kolejnego projektu, to mogłaby pełnić 

w nim dokładnie tę samą rolę. Z uznaniem i wdzięcznością odniosła się także do uda-

nej, konstruktywnej współpracy w całym bröllińskim zespole projektu „RegioActive”. 

Podkreśliła też, że bardzo sobie ceni współpracę z Danielem Jacewiczem w koordynacji 

merytorycznej, a z kadry administracyjnej projektu dodatkowo wyróżniła Patryka Bed-

narskiego i Patrycję Glądałę, którą wręcz nazwała „aniołem projektu”. Dodała, że 

szczególnie doceniała jej kulturę osobistą wnoszącą spokój i wzajemne poszanowanie. 

Sformułowała też interesującą metaforyczną opinię na temat konstruktywnej funkcji 

konfliktu w projekcie. Oto ona:  
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„Projekt to jest trochę jak wspólna batalia. Będziemy toczyli wiele sporów o to, o tamto, o coś 

lub z sobą. Bo to się zdarza zawsze. Konflikt należy do kultury projektowej. Jeżeli sobie zaufa-

my i możemy ze sobą rozmawiać cokolwiek się zdarzy, to jest duży plus.”  

 

 Daniel Jacewicz również sformułował pozytywną opinię o pracy Aleksandry 

Ślusarczyk w roli menedżerki projektu. Pokreślił, że świetnie sobie poradziła prowa-

dząc tak duży projekt po raz pierwszy w tak młodym wieku. Miał jednak wrażenie, że 

czasami obawiała się prosić o pomoc i robiła wiele rzeczy sama za innych, albo miała 

przekonanie, że sama wykona je lepiej. Widział, jak bywała przeładowana i przemęczo-

na, a to nie było przyjemne. Jeśli zarządzała grupą uczestników, wolontariuszy, którzy 

chcieli pomagać, to nie miała z tym kłopotu. Ale w projekcie przede wszystkim kiero-

wała pracą indywidualistów, a to już inna zupełnie relacja. Trzeba najpierw zbudować 

z nich zespół – stwierdził - wyznaczyć zadania i je egzekwować. Nie można dopuszczać 

do sytuacji, że to menedżer czy menedżerka będzie za wszystko odpowiadał czy odpo-

wiadała. Chodzi o to, żeby bardziej oszczędzać siebie, spokojniej wszystko przemyśleć 

i ewentualnie szybko rozwiązać spór w sposób konstruktywny. Przyznał, że sam nigdy 

nie miał odwagi, aby podjąć się roli menedżera tak dużego projektu. „RegioActive” 

w ogóle był wyjątkowy, bo wyróżniał się rozrzutem – od małego wydarzenia do dużego 

festiwalu, od małych zakupów po wielkie inwestycje, ogromną liczbą wykonawców, 

skrajnie trudnymi sytuacjami. Jeśli chodzi o jego rolę w projekcie jako koordynatora 

merytorycznego, to powiedział, że oddał inicjatywę i autonomię programową poszcze-

gólnym twórcom, animatorom, menedżerom. W projekcie nie chodziło bowiem o to, 

żeby wszystko wszystkim wymyślać. Właśnie generowanie idei i zamienianie ich 

w działanie było zadaniem poszczególnych wykonawców i grup uczestników. Reago-

wał oczywiście w trudnych momentach, kiedy różne pomysły się wypalały, bo nie mo-

gły być wdrażane. To bardzo odpowiedzialna praca i przeważnie mało widoczna. Nie 

wyobrażał sobie wcześniej, że będzie musiał wcielać się w rolę nie tylko animatora 

animatorów czy doradcy programowego, ale również coacha, terapeuty, powiernika itd.  

 W projekcie „RegioActive” w wielu momentach dochodziło do współfinanso-

wania i łączenia festiwali projektowych z innymi festiwalami. Jednak zarówno kadra 

ośrodka goleniowskiego jak i bröllińskiego dbała o przestrzeganie wszystkich procedur 

oraz wyraźnie artykułowała publicznie w oficjalnych komunikatach takie połączenia, 

uznając je za synergicznie wzbogacające. Dotacje zostały odpowiednio podzielone 

i rozdysponowane zgodnie z zawartymi umowami z różnymi grantodawcami. Aleksan-
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dra Ślusarczyk podawała przykład Goleniowskich Spotkań Teatralnych „Bramat”, które 

zostały połączone z makrofestiwalem RegioActive w Goleniowie. Obie instytucje dofi-

nansowujące (Interreg VA i Urząd Marszałkowski) zostały powiadomione o tym fakcie, 

a we wszystkich materiałach promocyjnych i przekazach medialnych wyraźnie zazna-

czone były elementy programu finansowane z projektu „RegioActive”. Jako organizator 

ośrodek goleniowski robił to intencjonalnie i postrzegał w kategoriach obopólnych ko-

rzyści.    

 Magdalena Reichardt zauważyła, że mikrofestiwale nie były do końca doszaco-

wane i jeśli była możliwość kofinansowania i połączenia z innym wydarzeniem, to 

z tego korzystali. Dzięki temu dochodziło do spotkań o szerszym zasięgu. Zdaniem 

M. Reichardt, kofinansowanie jest normalne i zdarza się często w praktyce projektowej. 

Wypowiedziała się także na temat wolontariuszy Erasmus+ Teatru Brama, którzy 

współtworzyli wiele wydarzeń zrealizowanych w projekcie „RegioActive” po polskiej 

i niemieckiej stronie. W wyniku tej współpracy oni też się bardzo rozwinęli, a swoim 

zaangażowaniem mocno wsparli wykonawców. Dodała, że ośrodek brölliński bardzo 

szeroko otwiera się na społeczności w regionie poprzez sztukę. Używała często nawet 

określenia „sztuka otwierająca”. Zdawała sobie jednak sprawę, że budowanie relacji to 

proces żmudny i długotrwały. Oto co powiedziała na temat sieciowania w projekcie 

„RegioActive”:  

 

„Każda osoba wnosi swoją sieć. Jeżeli te sieci ze sobą zszyjemy, to jest to sieć gęsta. Ja teraz 

znam więcej osób, do których mogę zadzwonić. Ostatnie trzy lata to dla mnie możliwość wielu 

osobistych pięknych spotkań (…) i gotowości planowania pięknych rzeczy wspólnie. Perspek-

tywa przyszłości to ważny aspekt w tym projekcie. Udało nam się stworzyć taką przestrzeń, że 

wiele osób nie boi się wspólnie marzyć, i to ponad granicami.”   

 

 Daniel Jacewicz odnosząc się do kwestii kofinansowania, zauważył, że Gole-

niowskie Spotkania Teatralne „Bramat” organizowane już 23 raz przez Stowarzyszenie 

„Teatr Brama” co roku są inne. Na tegorocznym pokazano między innymi dokonania 

projektu „RegioActive”, więc były transgranicznie. W programie było to wyraźnie za-

znaczone, co jest częścią „RegioActive”. Zdaniem D. Jacewicza, takie połączenie nale-

ży traktować jako synergię, bo dzięki temu zwiększa się siła i zasięg oddziaływania 

w obu wypadkach. Wypowiedział się także na temat udziału wolontariuszy Erasmusa+ 

Teatru Brama:  
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„Wolontariusze są częścią Stowarzyszenia „Teatr Brama”. To oni decydują, czego się podejmą, 

a że się dużo dzieje, to pracują. Czasami biorą za dużo na siebie.”  

 

3.3. Funkcjonowanie tandemów  

 

Tandem Jacek Hałas, Aleksander Kwietniak, Peter Wolter, Beatrice von 

Gynz-Rekowski zawiązał się wręcz natychmiast, bez cienia wątpliwości i w rezultacie 

intensywnej współpracy w projekcie „RegioActive” wraz z licznym gronem współpra-

cowników stał się zintegrowanym, dobrze rozumiejącym się kolektywem artystycznym, 

spełnionym twórczo, prospołecznie i animacyjnie. 

 Magdalena Reichardt wspominała, że uczestniczyła w pierwszych spotkaniach 

Jacka i Aleksandra z Peterem i Beatrice w ich domu w Schönfeld. Jak podkreśliła, były 

to ciepłe spotkania. We wspólnym działaniu zawiązała się bliższa relacja i to może się 

okazać długotrwałym efektem tego projektu, a duże znaczenie w tym wypadku miały 

zastane kompetencje osobowościowe. Jej zdaniem, Jacek Hałas to niezwykły człowiek, 

bardzo twórczy, spełniony w tym co robi i przez to pewnie bardziej otwarty na ludzi. 

Z kolei Peter Wolter został zaproponowany przez jej znajomego, gdyż szukała artystów 

bliżej Bröllina. Jest filmowcem, współpracującym z telewizją, ale jednocześnie jest 

animatorem właśnie tej lokalnej społeczności wiejskiej, w której mieszka. Tak wyobra-

ziła sobie w tym wypadku jedną ze strategii działania w projekcie, mówiąc o niej: 

„animowanie miejscowości, w której mieszkam”. Społeczność lokalna Schönfeld jest 

podzielona, dlatego w projekcie uczestniczyli miłośnicy starych traktorów nie tylko 

z tej miejscowości. Jej sołtys na początku był sceptyczny wobec działań projektowych, 

ale po mikrofestiwalu powiedział, że chciałby, aby takie wydarzenia odbywały się 

u nich częściej. Pojawił się w tym tandemie także aspekt feministyczny. Traktorami 

interesują się i zajmują przede wszystkim mężczyźni, a lokalne społeczności wiejskie 

pozostają nadal głównie paternalistyczne. Zjazdy starych traktorów organizowane tu 

cyklicznie też są zdominowane przez męską publiczność. Okazało się jednak, że w gru-

pie znalazły się także trzy kobiety, które miały swoje traktory, a choreografię traktoro-

wą wymyśliła jedna z nich, bo mężczyznom to jakoś się nie udawało. To ona instruowa-

ła traktorzystów, a oni się jej podporządkowali, aby przygotować i doskonalić układ 

baletowy na swoich maszynach.  
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 To co przekonało Petera Woltera do udziału w projekcie „RegioActive”,  to nie 

była sztuka, a zakładana współpraca polsko-niemiecka. Ważne było też dla niego to, że 

w rozmowach z Magdaleną Reichardt nie była eksponowana jakość artystyczna ale 

współdziałanie ze wspólnotami. Początkowo zakładał, że uda mu się zorganizować 

w ramach projektu wymianę między niemieckimi i polskimi traktorzystami, ale to się 

nie udało. Potem odbyło się spotkanie poświęcone dopieraniu się tandemów i wtedy 

poznał Jacka Hałasa, tak powstał wstępny pomysł na ich współpracę. Cały czas jednak 

najbardziej interesowała go współpraca z zagranicznymi sąsiadami. Zastanawiał się, jak 

przekonać niemieckiego rolnika, żeby zaciekawił się życiem Polaków. Wyraził to mię-

dzy innymi tak:  

 

„Przez fakt tworzenia tych połączeń, fakt poznawania ludzi po drugiej stronie, możemy trochę 

przeciwdziałać temu, że kiedyś na siebie napadniemy.”  

 

 Miał świadomość istnienia stereotypów, uprzedzeń i przedsądów w stosunkach 

polsko-niemieckich. Bardzo ucieszyło go spostrzeżenie, że u rolników, których zaprosił 

do współpracy, takich postaw nie zauważył. Dodał, że nigdy nie uczestniczył w projek-

cie polsko-niemieckim, ale pokochał Polskę podczas jednego ze swoich urlopów, który 

spędził pięć tygodni na podróżowaniu rowerem po tym kraju.   

 Tandem Alejandro Soto Lacoste, Chris Ehrhardt, Jarosław Chilkiewicz 

i Maciej Chilkiewicz w trakcie realizacji projektu „RegioActive” złożony z dwóch due-

tów – polskiego i niemieckiego, wcześniej siebie w ogóle nieznających, stworzył 

w trakcie realizacji projektu „RegioActive” dobrze rozumiejący się i chętnie współpra-

cujący ze sobą twórczo kolektyw muzyczny, o dużych potencjałach kontynuacji takiej 

działalności transgranicznej w przyszłości. Nałożyły się na siebie sieci dotychczaso-

wych kontaktów i doświadczeń zarówno w obrębie tandemu jak i w ramach całego kon-

sorcjum projektowego. Grupy uczestniczące w projekcie po jednej i drugiej stronie bar-

dzo się rozwinęły twórczo w wyniku tej wymiany.  

 Magdalena Reichardt podkreśliła, że Jarosław Chilkiewicz pełnił w tym tande-

mie rolę autentycznego autorytetu muzycznego. Maciej Chilkiewicz natomiast znako-

micie zrealizował się w roli utalentowanego twórcy muzycznego, animatora współpracy 

grupowej oraz lidera powołanego do życia i budującego swój repertuar zespołu „Niby 

Ludzie”. Przyjeżdżał w miarę możliwości do Pasewalku i na miejscu pracował z mło-

dzieżą niemiecką we współpracy z Alejandro Soto Lacoste. Chris Ehrhardt stwierdził, 
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że mikrofestiwal w Goleniowie, wspólne bawienie się muzyką młodzieży z Pasewalku 

i Szkoły Muzycznej „Bemol” z Goleniowa, premiera dwóch piosenek, które powstały 

w wyniku wspólnej pracy twórczej w tandemie oraz możliwość próbowania i grania 

koncertowego razem z Jarosławem Chilkiewiczem, wrażenia po występie zespołu „Ni-

by Ludzie” i duetu Silver Guns oraz wspaniała atmosfera wśród licznie zgromadzonej 

publiczności to było dla młodych ludzi doznanie – jak to wyraził - wręcz flashowe. 

Młodzi ludzie z Pasewalku byli wręcz oczarowani i to z pewnością wzmocniło ich wia-

rę we własne możliwości i pozostawiło trwały ślad w ich biografiach muzycznych. 

M. Reichardt doceniła udział Chilkiewiczów w projekcie „RegioActive”, którzy stwo-

rzyli w tandemie atmosferę równoprawnego uczestnictwa w procesie twórczym i dzięki 

temu zdarzyły się ważne momenty, które mogą mieć efekty długotrwałe w relacjach 

transgranicznych.  

 Tandem Piotr Banach, Katarzyna Sondej, Alex Moore i Edyta Rogowska 

istniał w zasadzie tylko formalnie, gdyż różne przeciwności losu nie pozwoliły na na-

wiązanie ścisłej współpracy między oboma duetami. Nie oznacza to jednak, że nie zrea-

lizowały one swoich zadań projektowych. Wręcz odwrotnie po swoich stronach granicy 

wzmocniły swoją obecność i zaangażowanie w sieciach współpracy dotąd tworzonych 

oraz wydatnie je poszerzyły o nowe kontakty. Można podsumować, że Piotr Banach 

i Katarzyna Sondej realizowali się znakomicie w ośrodku goleniowskim, a Edyta Ro-

gowska wykonała świetną pracę animacyjno-artystyczną w regionie, rozwijając swoją 

współpracę z ośrodkiem bröllińskim i dworkiem w Raminie. 

 Magdalena Reichardt artykułowała pomysł, aby w trakcie projektu „RegioAc-

tive” artyści polscy podjęli pracę warsztatową nie tylko z grupami polskimi ale też 

z niemieckimi i na odwrót. Edyta Rogowska ma wielki talent animatorski, potrafi pra-

cować z młodzieżą i jest w regionie znana z osiągnięć w realizacji projektów polsko-

niemieckich. Miała wielkie plany, ale pandemia to pokrzyżowała, mimo że ona inten-

sywnie pracowała online próbując wszystkich aktywizować. Współpracowała też 

z uczniami Szkoły Muzycznej „Bemol” oprócz swojej grupy po stronie niemieckiej. 

Piotr Banach i Katarzyna Sondej skupili się na pracy z Teatrem Brama i zaproszonymi 

przez siebie muzykami nad programem muzyczno-teatralnym „Coś z Nietzschego”, 

który – zdaniem M. Reichardt – okazał się być wyjątkowym wydarzeniem całego pro-

jektu, choć nie pierwszoplanowym.  

 Piotr Banach wspominał, że zadzwonił do niego – nieznany mu wcześniej – Da-

niel Jacewicz i zapytał o możliwość jego zaangażowania w projekcie „RegioActive”. Po 
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wstępnych rozmowach zgodził się i miał zaproponować tak zwanego lidera do swojego 

zespołu. Zaproponował pełnienie tej funkcji Katarzynie Sondej, która początkowo była 

sceptyczna wobec tego pomysłu, bo nie była pewna, czy poradzi sobie z pracą mene-

dżerską. Ponadto już wtedy pojawił się w rozmowach Daniela i Piotra pomysł na musi-

cal, ale Katarzyna nie lubiła musicali, co tym bardziej ją zniechęcało. Jednak po trzech 

latach udziału w projekcie „RegioActive” zmieniła zdanie na ten temat. Nie pochodziła 

ze Szczecina, jak Piotr, ale mieszkała jakiś czas w Szczecinie i polubiła to miasto. 

W trakcie projektu wyprowadzili się z tego miasta, ale nie zmienili swojego emocjonal-

nego przywiązania to tego regionu. Piotr nawet podkreślił, że Szczecin jest miejscem, 

z którego pochodzi i które ukształtowało trwale jego wyobrażenie o świecie. Planowany 

musical miał być początkowo multimedialny i interdyscyplinarny (oprócz muzyki także 

cyrk i film). Początkowy pomysł nie został zrealizowany, ale powstał inny program 

muzyczno-teatralny. Piotr i Katarzyna potwierdzili, że mimo innych początkowych za-

miarów współpraca z Edytą Rogowską się nie powiodła. Oni wyłączyli się po prostu 

z pracy w projekcie w okresie pandemii, a Edyta pracowała intensywnie dalej. Samo-

krytycznie przyznali, że nie potrafili dostosować się do jej stylu i przede wszystkim 

tempa pracy, a także obawiali się o swoje bezpieczeństwo w ciężko przeżywanej przez 

nich sytuacji pandemicznej, stąd między innymi ich absencja na mikrofestiwalu po 

stronie niemieckiej. Przyznali, że byli bliscy załamania psychicznego, ale dzięki wspar-

ciu Aleksandry Ślusarczyk i Patrycji Glądały, które pomogły im w sprawach biurokra-

tycznych, udało się im z tego stanu wyjść konstruktywnie i zaangażowali się mocno 

w pracę z Teatrem Brama nad programem muzyczno-teatralnym „Coś z Nietzschego” 

oraz dodatkowo w inne działania w całym zespole projektu „RegioActive”.  

 Tandem Nils Wollschläger, Julia Knaust, Jennifer Crissey i Maciej Łuka-

szewicz zawiązywał się w trudnych dla obu stron okolicznościach pandemii i różne 

przyczyny zdecydowały, że współpraca tandemowa odbywała się w sposób niesystema-

tyczny i z nieustanną zmianą wcześniejszych planów. Mimo to udało się przede wszyst-

kim poznać wzajemnie od strony twórczej, zrealizować kilka wspólnych warsztatów 

teatralnych i cyrkowych dla różnych grup oraz wykonać wspólnie zadania projektowe 

w postaci przygotowania i zrealizowania mikrofestiwali po obu stronach granicy. Grupy 

uczestników, z którymi pracowały oba duety były niestabilne, następowały częste 

zmiany ich składu, jednak osoby zaangażowane korzystały z prowadzonej pracy warsz-

tatowej, a zawiązane relacje międzyosobowe zarówno w tandemie jak i z obojgiem ko-



 

 78 

ordynatorów merytorycznych mogą stanowić przesłankę do wykorzystania tych nowych 

kontaktów w przyszłości w transgranicznym regionie Pomeranii.   

 Maciej Łukaszewicz wspominał, że poznał Daniela Jacewicza kilka lat przed 

rozpoczęciem projektu „RegioActive” w trakcie ich wspólnego udziału w regionalnej 

edycji programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”. Kiedy objął 

funkcję dyrektora Wałeckiego Centrum Kultury spotkał się z nim ponownie w celu zai-

nicjowania bliższej współpracy między dwoma ośrodkami. Po jakimś czasie Daniel 

zadzwonił do niego i przedstawił możliwość zaangażowania w projekcie „RegioAc-

tive”. Maciej jednak nie mógł uczestniczyć w spotkaniu w Bröllinie i to Daniel zapro-

ponował mu współtworzenie duetu projektowego z Jennifer Crissey, co przyjął z wielką 

radością, bo od dawna cenił ją jako wybitną artystkę i animatorkę. Wałcz był najbar-

dziej wysuniętym na południe miastem projektowym i najbardziej odległym od Gole-

niowa, skąd dojeżdżała Jenny. Od samego początku planowali połączenie mikrofestiwa-

lu RegioActive z lokalnym festiwalem w Wałczu, ale z racji ukonstytuowania się takie-

go a nie innego składu całego tandemu myśleli najpierw o dużym widowisku plenero-

wym teatralno-cyrkowym z muzyką. Nilsa i Julię poznał podczas grupowego spotkania 

online, kiedy odbywały się kolejno rozmowy w osobnych pokojach wirtualnych. Zbli-

żona estetyka i podobne podejście do pracy ze społecznościami zdecydowały – jego 

zdaniem – że powstał właśnie taki tandem. Maciej Łukaszewicz uczestniczył wraz 

z aktualną swoją grupą młodzieży teatralnej w kilku wydarzeniach projektu „RegioAc-

tive”, ale nie udało mu się nawiązać bliższych relacji z pozostałymi wykonawcami 

z innych tandemów.  

 Magdalena Reichardt wspominała bardzo udaną współpracę z Maciejem Łuka-

szewiczem w projekcie „RegioActive” oraz jego zaangażowanie w organizację mikro-

festiwalu, bo była to próba zadziałania w takich okolicznościach, jakie były wówczas 

możliwe. Jej zdaniem, Jennifer Crissey zaperformowała młodzież, co dało dobre rezul-

taty podczas mikrofestiwalu. Był on pierwszym w projekcie wydarzeniem tego rodzaju 

i miał ogromne znaczenie integracyjne, bo do Wałcza przyjechało wielu wykonawców 

projektu z różnych tandemów. To było dla wszystkich swoiste rozeznanie, jak można 

robić festiwale w warunkach obostrzeń sanitarnych. Oświadczyła, że Wałeckie Centrum 

Kultury i Macieja Łukaszewicza poznała w trakcie realizacji projektu i traktuje od tej 

pory jako potencjalnego partnera na przyszłość, jeśli chodzi o współpracę transgranicz-

ną. Dodała, że reprezentuje on bliskie jej punkty widzenia i zbliżoną filozofię działania 

w społecznościach i ze społecznościami.  
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 Daniel Jacewicz odniósł wrażenie, że podczas pierwszego mikrofestiwalu „Re-

gioActive” w Wałczu nie wszyscy byli jeszcze gotowi do działania w zaproponowanej 

formule. Wspominał jednak, że działania projektowe w postaci wspólnego planowania, 

wymian, spotkań i warsztatów przebiegały – jego zdaniem - z powodzeniem i nie zau-

ważył momentów kryzysowych.  

 Tandem Dorota Porowska, Kamil Malecki, Rika Weniger i Marlene Fur-

mann scalił się na płaszczyźnie wspólnoty myślenia i działania wokół sztuk performa-

tywnych. Współpraca w ramach projektu „RegioActive” doprowadziła do nawiązania 

bliskich relacji twórczych między wykonawcami, nastąpiła wzajemnie wzbogacająca 

wymiana wiedzy i umiejętności w zakresie różnych technik i odmian sztuk performa-

tywnych, a praca nad oboma mikrofestiwalami finalnie przyczyniła się do satysfakcjo-

nującej obie strony integracji w kreacji i animacji. Wzbogacony został także warsztat 

artystyczny uczestników obu grup oraz wszystkich, którzy dodatkowo włączyli się do 

działań tandemu.  

 Dorota Porowska potwierdziła, że została zaangażowana do projektu „RegioAc-

tive” przez Daniela Jacewicza, z którym znała się od dawna z ogólnopolskiego środowi-

ska teatrów alternatywnych. Znała też wcześniej Michała Krzywaźnię, z którym współ-

pracowała na płaszczyźnie teatralnej w czasach, gdy był związany z Teatrem Brama. 

W sposób naturalny wstępnie uzgodnili, że ich duet będzie pracował w Stepnicy z tam-

tejszą młodzieżą teatralną. W takim składzie rozpoczęły się tam działania projektowe. 

Po odejściu dotychczasowego lidera zespołu stepnickiego z projektu, Mirosława Nowak 

– dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy zarekomendowała Kamila Malec-

kiego, który faktycznie objął tę funkcję w uzgodnieniu z Danielem Jacewiczem. Jeśli 

chodzi o zawiązanie tandemu polsko-niemieckiego, to Dorota podczas spotkania sierp-

niowego w Bröllinie zainteresowała się bliżej opowieściami Rike i Marlene o ich dzia-

łaniach performatywnych. Wtedy zapadła wspólna decyzja o ukonstytuowaniu się tan-

demu z ich udziałem. Zastępstwo lidera w duecie polskim nie spowodowało zmiany 

miejsca działań, jednak nadało im nieco inny koloryt. Oto jak uzasadniała to D. Porow-

ska w czasie wywiadu:  

 

„Koloryt ogniowy, na którym działa Kamil, jest dla mnie nową sytuacją. Dla mnie osobiście to 

bardzo ciekawa sytuacja, to jakiegoś rodzaju wyzwanie, trzeba zmienić myślenie. Ja odczyty-

wałam to na plus. Ciekawe było to, że właściwie myśmy się nie znali pod względem specyfiki 
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naszych działań i tak naprawdę dopiero poznaliśmy się w Neubrandenburgu podczas tamtego 

mikrofestiwalu.”  

 

Jak zauważył Kamil Malecki, pojawił się w projekcie nieco później, gdy już 

pewne procesy zostały zainicjowane, zastępując dotychczasowego lidera w polskim 

duecie. Wtedy rozpoczął się dopiero proces wzajemnego poznawania się oraz odnajdy-

wania w filozofii i metodyce działania z Dorotą Porowską. Jak stwierdził, taką płasz-

czyzną spotkania był ruch w przestrzeni. Płaszczyzna ta została określona przez nich 

bardzo szeroko i otwarta była praktycznie dla wszystkich. Była to także płaszczyzna 

porozumienia między zespołem polskim i niemieckim w tym tandemie, bo cała czwórka 

działała performatywnie w otwartej przestrzeni a nie w warunkach laboratoryjnych. 

Ważnym wydarzeniem we wzajemnym zrozumieniu na płaszczyźnie sztuki były pierw-

sze warsztaty poprowadzone przez Dorotę ze stepnicką młodzieżą. Oto jak to relacjo-

nował Kamil:  

 

„Pierwszy researching wokół labiryntu to też było ciekawe. Chociaż bardzo szkolnie podeszła 

do tego młodzież. O, przyszła jakaś facetka i opowiada niestworzone rzeczy, każe przysiady 

robić. I tak śmiesznie wyszło, jak z nimi rozmawiałem. Mówili, że było to dziwaczne spotkanie, 

niemniej jedno z bardziej charakterystycznych, coś tam już ugruntowało. Ale mam wrażenie, że 

od kiedy się złapaliśmy z Dorotą intensywnie na tyle, na ile można - ona jest w Warszawie, ja 

w Szczecinie a działamy w Stepnicy - to zawsze jest coś do zrobienia, jest zawsze punkt zacze-

pienia i idziemy w jednym kierunku.” 

 

 Rika Weniger odbyła wiele rozmów z Magdaleną Reichardt na temat pracy arty-

styczno-animacyjnej. Magdalena podkreślała, że jest to projekt bardzo otwarty na różne 

możliwości i można będzie dobierać oraz wymyślać różnorodne strategie działania. 

Jeszcze wtedy Neubrandenburg nie był brany pod uwagę jako miejsce ich realizacji. Ale 

ponieważ Rika zaprosiła do współpracy w duecie Marlene Furmann z tego właśnie mia-

sta, a ona miała dostęp do grupy starszej młodzieży, w większości studenckiej zaintere-

sowanej uprawianiem sztuk performatywnych w przestrzeniach publicznych, to obie 

zdecydowały się właśnie na to środowisko. Jednocześnie zdawały sobie sprawę, że nie 

będzie łatwo aktywizować społeczność tego miasta. Oto jak ten fakt skomentowała Ri-

ka Weniger:  
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„Ja pochodzę z tradycyjnej przestrzeni teatralnej, sama jestem aktorką. Ale mam dużą ochotę 

wypróbowywać nowe ścieżki, nawet jak początkowo mam obawy czy strach przed tymi wy-

zwaniami.”  

 

 M. Reichardt zarekomendowała Rikę Weniger do projektu „RegioActive” z my-

ślą, że wykorzysta ona swoje kompetencje w zakresie sztuk performatywnych w prze-

strzeniach publicznych. Po dołączeniu do projektu Marlene Furmann zdecydowano, że 

będą one realizowane w peryferyjnej, zaniedbanej dzielnicy Nuebrandeburga po to, że-

by ożywić kulturalnie lokalną społeczność. Sytuacja pandemiczna wymusiła organiza-

cję takich pierwszych prób animowania przez akcje performatywne w warunkach obo-

strzeń, co było trudne i niebezpieczne. One jednak dokończyły z powodzeniem swój 

zmysł, a zastosowaną przez ten duet strategię można by nazwać – zdaniem M. Rei-

chardt – tworzeniem kolektywu artystycznego poprzez performance. Podkreśliła także 

wyraźnie, że Kamil Malecki odegrał ważną rolę w tym tandemie i w całym projekcie. 

Obserwowała jego pracę warsztatową i była pod wielkim wrażeniem. M. Reichardt 

sformułowała też analogiczną opinię o swojej współpracy z polskim duetem, którego 

wcześniej nie znała. Oto co powiedziała w trakcie wywiadu:  

 

„Projektowa kultura Doroty i Kamila jest wyjątkowa. Widać doświadczenie, spokój, wywarze-

nie, respekt, szacunek do drugiej osoby, jasną komunikację.”  

  

Tandem Katja Klemt, Georg Meier, Marcin Kęszycki i Krzysztof Gmiter 

scalił się w kolektyw twórczy na bazie wspólnych doświadczeń i pasji wokół uprawia-

nia teatru. Krzysztof Gmiter wcześniej współpracował już z Katją Klemt, ona z kolei 

także z Georgiem Meierem, ale nową osobą w tym tandemie był Marcin Kęszycki. Po 

współpracy w projekcie „RegioActive” można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że 

zacieśnione kontakty zarówno w zespole polskim jak i w aspekcie transgranicznym, 

a także Marcina Kęszyckiego z regionem Pomeranii, innymi wykonawcami projektu 

i „Ludźmi Bramy” oraz Magdaleną Reichardt pozwalają dobrze rokować o otwarciu się 

możliwości podejmowania wspólnych projektów polsko-niemieckich w przyszłości 

przez te wszystkie osoby.   

 Katja Klemt wspominała, że w toku jej bliskiej współpracy z Teatrem Brama, 

a szczególnie po wspólnym doświadczeniu udziału w projekcie „Caravan Next” uczest-

niczyła wielokrotnie w rozmowach o rodzącej się dopiero idei i koncepcji projektu 
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„RegioActive”. Ponieważ ośrodek „Straze” z Greifswaldu, z którym była związana, był 

podmiotem prywatnym, nie był w stanie podjąć się roli partnera w tym projekcie ze 

względów formalnych i finansowych. Współpracowała wcześniej z Georgiem Meierem 

w innym projekcie wraz z miejscowym teatrem studenckim, dlatego zaproponowała mu 

współtworzenie duetu instruktor-lider w projekcie „RegioActive”.  

 Krzysztof Gmiter z kolei opowiadał, że do udziału w projekcie „RegioActive” 

zachęcił go Daniel Jacewicz, z którym się znali z regionalnego środowiska teatralnego. 

Wspominał, że do zespołu projektowego dołączył nieco później i miał zaangażować 

w nim swoją grupę teatralną z Gryfina. Jednak sytuacja pandemiczna zmusiła go do 

przebranżowienia się. Mimo nowych absorbujących obowiązków zawodowych pod-

trzymał i potem wydatnie rozwinął swoją współpracę projektową. Jak dowiedział się, że 

będzie pracował z Marcinem Kęszyckim, którego pamiętał jako wybitnego artystę Tea-

tru Ósmego Dnia, postanowił pojechać do Poznania i tak obaj panowie się poznali, od-

bywając następnie wiele wspólnych rozmów i podejmując w projekcie wiele wspólnych 

działań. Okazało się, że mają wspólną wrażliwość estetyczną i podobnie myślą o tea-

trze, co ich zbliżyło artystycznie. Początkowo planowali swoje wydarzenie projektowe 

wokół idei maratonu, potem ze względu na pandemię pojawiały się inne pomysły z wy-

korzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych. Wielokrotnie uruchamiane 

„burze mózgów” w duecie, tandemie i w szerszej grupie uczestników były dla nich bar-

dzo rozwijające choć większość z tych pomysłów nie została zrealizowana.  

 Marcina Kęszyckiego do udziału w projekcie zainspirował Daniel Jacewicz. 

Propozycja ta od razu go zaintrygowała ale też zdziwiła. Jednak po chwili namysłu 

uznał, że jest to dla niego ciekawe wyzwanie, zwłaszcza że chodziło o działanie w spo-

łecznościach pogranicza, a w tym zakresie miał już pewne doświadczenie. Poza tym od 

dawna obserwował aktywność i rozwój Daniela i Teatru Brama z podziwem dla panują-

cego w tym środowisku klimatu przyjacielskiej wspólnotowości twórczej, mówiąc:  

 

„To jest coś, przy czym ja się też chętnie podgrzewam. Mnie to inspiruje. Daje poczucie, że 

jestem w fajnym miejscu, które buzuje, w którym coś się dzieje. To dawało możliwości, które 

były dla mnie bardzo pociągające.” 

 

 M. Kęszycki wspominał też spotkanie w sierpniu 2020 roku w Bröllinie poświę-

cone wzajemnemu poznaniu i ewentualnie doborowi zespołów tandemowych. Krzysztof 

Gmiter nie mógł w nim uczestniczyć, obaj panowie komunikowali się telefonicznie. 



 

 83 

Wspominał podczas wywiadu jeden z takich dramatycznych telefonów od Marcina, 

który dobrze oddaje atmosferę panującą podczas tego spotkania:  

 

„Zadzwoniłem do Marcina i powiedziałem: Marcin, powiedz, co tam? A on: Tak chodzimy, 

obwąchujemy się, ale tak trudno powiedzieć. Ale Krzychu, my jutro mamy wybrać, a ja nie 

wiem, co robić!”  

 

 Na drugi dzień relacja telefoniczna Marcina utrzymana była już w spokojnym 

tonie, kiedy wspomniał o interesującej rozmowie z Katją Klemt i Georgiem Meierem, 

a ponieważ Krzysztof Gmiter znał dobrze Katję, to decyzja mogła być tylko jedna. I tak 

powstał ten tandem.  

 Z całą pewnością projekt „RegioActive” przyczynił się wydatnie do powstania 

nowej sieci transgranicznej współpracy osobowo-instytucjonalnej. W niektórych frag-

mentach sieć ta jest solidna, prospektywna, w innych mniej zwarta i być może nietrwa-

ła. Dwa ośrodki animacyjne poznały się i zbliżyły ma tyle, że ich związek można chyba 

uznać za względnie trwały, choć wymagający stałego pielęgnowania. Zbudowane zosta-

ły także sieci po stronie niemieckiej i po stronie polskiej, w niektórych wypadkach na-

kładające się na siebie efektywnie i efektownie. Na ile owo dynamiczne sieciowanie 

okazało się skuteczne w dłuższej perspektywie, trudno jest dziś orzec. Pierwszy krok 

jednak został w tym kierunku zrobiony.  
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4. Procesy animacyjne i ich efekty osiągnięte w ramach projektu  

„RegioActive”  

 

Henry Thery – jeden z prekursorów ruchu animacji społeczno-kulturalnej we 

Francji – już w 1970 roku zidentyfikował i opisał podstawową triadę procesów anima-

cyjnych. Stwierdził:  

 

„Animacja zawiera trzy ściśle ze sobą powiązane procesy: proces odkrywania, czyli tworzenie 

warunków, aby każda grupa i każda jednostka dokonała odkrycia siebie samej; proces organi-

zowania stosunków między grupami ludzi, między nimi a dziełami i twórcami lub ośrodkami 

decyzyjnymi bądź przez doprowadzenie do porozumienia, bądź przez konflikt; proces twórczy 

– dzięki poznawaniu środowiska przez jednostki i grupy, ekspresji, inicjatywie i odpowiedzial-

ności” [Za: Kopczyńska 1993: 38].   

 

 Reinterpretując współcześnie tę - klasyczną ale nadal aktualną - propozycję teo-

retyczną wywiedzioną z praktyki, możemy przyjąć, że na całościowo rozumiany proces 

animacji społeczno-kulturalnej składają się trzy zasadnicze procesy. Pierwszym z nich 

jest odkrywanie i rozwijanie potencjałów społeczności, wspólnoty, grupy, twórców, 

animatorów, menedżerów i uczestników kultury ze szczególnym wyeksponowaniem 

kategorii uznania i emancypacji. Skrótowo w niniejszym opracowaniu określać go bę-

dziemy procesem odkrywania potencjałów. Drugim jest budowanie i wzmacnianie rela-

cji i powiązań instytucjonalnych i osobowych – wszystkich podmiotów zaangażowa-

nych w konkretne działanie i aktualną oraz perspektywiczną współpracę, ze szczegól-

nym uwzględnieniem kategorii partycypacji i integracji. W niniejszym opracowaniu 

skrótowo będzie on określany mianem procesu budowania relacji. Trzecim z nich jest 

natomiast uruchamianie i wspomaganie procesów twórczych, z położeniem szczególne-

go nacisku na proces, rozwój i nowe kompetencje a nie na sam produkt. W niniejszym 

opracowaniu używać przeważnie będziemy skrótu: proces tworzenia kultury.  Ważną 

konstatacją jest także teza, że efekty procesów animacyjnych osiągnąć można nie tylko 

poprzez porozumienie ale także przez konflikt, o ile utrzymane zostaną prohumani-

styczne, prodemokratyczne, prorozwojowe, prospołeczne itd. intencje konkretnych 

działań, a konflikt zostanie wspólnie przezwyciężony konstruktywnie.  

 Aleksandra Ślusarczyk podkreśliła, że kilka aspektów programowych złożyło się 

na koncepcję całego projektu „RegioActive”. Na pewno było to wyeksponowanie kate-
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gorii transgraniczności pod umownym ale inspirującym hasłem „Pomeranii”. Na pewno 

było to stworzenie sieci instytucjonalno-osobowej w regionie - budowanej, ugruntowy-

wanej i koordynowanej przez dwa współpracujące ze sobą ściśle ośrodki: goleniowski 

i brölliński. Na pewno było to też doskonalenie kompetencji i metodyki pracy twórców, 

animatorów i menedżerów kultury z uwzględnieniem specyfiki projektów polsko-

niemieckich. Jednak dla donatorów i projektodawców – jak zaznaczyła – najważniejsze 

było animowanie oddolnego ruchu społeczno-kulturalnego w społecznościach. Z tego  

powodu celowo we wniosku aplikacyjnym nie wskazano konkretnych środowisk, osób, 

produktów itd., bo to miało dopiero wyniknąć w sposób spontaniczny ale odpowiednio 

ukierunkowany i wspomagany w procesie. Oto co powiedziała podczas wywiadu:  

 

„Ja bym się podpisała pod Therym, bo to się dobrze łączy z naszą działalnością. Zawsze odkry-

wamy potencjały. Nie jest ważny produkt końcowy tylko proces. Proces, który się wydarza 

w relacjach międzyludzkich. To bliskie memu sercu.” 

 

 Magdalena Reichardt stwierdziła, że w pracy zawodowej cały czas bliski jej jest 

społeczny aspekt uprawiania sztuki. Niektóre koncepcje sztuki angażującej społeczność 

wychodzą od założenia, że w pierwszej kolejności należy podejmować pracę animacyj-

ną w środowiskach i grupach defaworyzowanych. Jednak ona proponowała przyjęcie 

nieco innych założeń. Chodziło jej o to, żeby postrzegać społeczności takie jakie one są, 

bez stosowania wartościowania, zwłaszcza pejoratywnego. Wspominała też o wielu 

dyskusjach, jakie prowadziła z wykonawcami po stronie niemieckiej, jak odejść od tego 

jednostronnego spojrzenia na sztukę angażującą społeczności. W toku tych dyskusji 

pojawiła się kategoria „interanimacji”, czyli wymiany w toku spotkania, wzajemnego 

obustronnego animowanie się. Jednak dla niej najważniejszym pojęciem jest w tym 

kontekście kategoria „sztuki otwierającej”.   

 Spróbujmy zatem zasygnalizować istotne efekty zainicjowanej i rozwijanej 

w projekcie „RegioActive” działalności animacyjnej z podziałem na wyżej określone 

trzy procesy oraz egzemplifikować je poprzez przytaczanie wypowiedzi wybranych 

wykonawców zawierających ich subiektywne interpretacje autorefleksyjne nad własną 

praktyką.  
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4.1. Odkrywanie potencjałów  

  

 Zdaniem M. Reichardt, w rezultacie projektu „RegioActive” mocno zamanife-

stował się i wzmocnił potencjał dwóch ośrodków – goleniowskiego i bröllińskiego jako 

swoistych „latarni” animacji społeczno-kulturalnej w regionie transgranicznym Pome-

ranii. Taki był też jeden z głównych celów całego projektu. Zastrzegając, że jest ostroż-

na w formułowaniu generalizacji, stwierdziła, że Stowarzyszenie „schloss bröllin” 

z całym swoim 30-letnim dorobkiem i posiadanymi zasobami oraz priorytetami jest 

jednym z najbardziej widocznych aktorów na scenie społeczno-kulturalnej w regionie. 

Jeśli chodzi o Goleniów, to – jej zdaniem – jest to poza Szczecinem jeden z najważniej-

szych ośrodków kultury w regionie i najważniejszy jeśli chodzi o pracę ze społeczno-

ściami, stając się niekwestionowanym liderem. Dla Bröllina od kilku lat praca w regio-

nie stała się pierwszoplanowym priorytetem, co potwierdza między innymi projekt 

„RegioActive”. Zauważyła też, że to właśnie w Bröllinie zrealizowano przed laty pro-

jekt infrastrukturalny polegający na wybudowaniu dużej nowoczesnej siedziby centrum 

współpracy i wymiany polsko-niemieckiej. Ta baza jest cały czas wykorzystywana 

w tych i innych celach.  

 Daniel Jacewicz wśród efektów odkrywania potencjałów na pierwszym miejscu 

wymienił wyraźny rozwój kompetencji menedżerskich oraz usamodzielnienie się mło-

dej kadry Stowarzyszenia „Teatr Brama” właśnie w tym zakresie. Wymienił tu przede 

wszystkim Aleksandrę Ślusarczyk i Patrycję Glądałę. Wiedza i umiejętności, jakie te 

osoby posiadały trzy lata wcześniej, są nieporównywanie większe po zrealizowaniu 

z sukcesem projektu „RegioActive”, a to jest znakomity potencjał na przyszłość.  

 Kamil Malecki zdiagnozował u siebie, że potencjał organizatorski, który miał 

wcześniej, zyskał okazję do ujścia i rozwinięcia się w trakcie tego projektu. Kamil 

uczestniczył w organizacji podobnych działań, ale zawsze był odpowiedzialny tylko za 

pewien wycinek, przeważnie było to prowadzenie warsztatów. W projekcie „RegioAc-

tive” musiał koordynować logistycznie całość wydarzenia, w tym odpowiadać za spra-

wy wyżywienia i zakwaterowania uczestników, program pobytu na wymianach i festi-

walach, sprawy administracyjne i promocyjne itd. Dzięki Dorocie Porowskiej odkrył 

także u siebie inny potencjał. Jego specjalnością cyrkową jest manipulacja przedmiota-

mi za pomocą rąk, przede wszystkim żonglerka. Mniej dotąd pracował całym ciałem. 
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Okazało się, że dzięki metodom pracy warsztatowej Doroty odkrył, że może być także – 

jak to nazwał – „paralityko-akrobatą”.  

 Dorota Porowska z kolei w trakcie warsztatów prowadzonych przez Kamila Ma-

leckiego w Neubrandenburgu odkryła, że może nauczyć się takiej ekspresji, która spo-

wodowana jest zręcznością, a która jest pochodną pracy mózgu. Ta konieczność skore-

lowania i koordynacji ruchów oraz przeniesienia pracy z ciałem w inną przestrzeń od-

kryła przed nią nowe możliwości artystyczno-kreatywno-działaniowe. Natomiast pod-

czas warsztatów prowadzonych przez tandemowy duet niemiecki podczas wymiany 

w Stepnicy przekonała się do pracy z rekwizytem, czego wcześniej unikała. Chodziło 

o to, żeby nie koncentrować się wyłącznie na własnym ciele, ale przenieść ciężar eks-

presji na przedmiot i w pewnym sensie ucieleśnić go. Dla Doroty ważne też było po-

znanie nowych ludzi w projekcie, szczególnie bliskie poznanie partnera i partnerek 

tandemowych na płaszczyźnie działaniowej, co całościowo traktowała jako odkrycie 

kogoś i czegoś nowego.  

 Dla Chrisa Ehrhardta współpraca z Jarosławem i Maciejem Chilkiewiczami 

przyniosła nowe impulsy z zewnątrz, odkryła przed muzykami z Pasewalku nowe mu-

zyczne strony, co nie zdarzyłoby się, gdyby nie projekt „RegioActive”. Ostatni miesiąc 

przed mikrofestiwalem w Goleniowie, polegający na intensyfikacji tej współpracy, to 

dla nich było wręcz mistyczne doznanie i doświadczenie wspólnego grania. I dodał:  

 

„Jeszcze nie spotkałem w swoim życiu takiej sytuacji, że po zrozumieniu w jakim kierunku to 

idzie, dziewczyny wyszły na ulicę na słońce i pisały szybko teksty. Dopisywały teksty z pełną 

motywacją.”  

   

   Z kolei Alejandro Soto Lacoste zauważył, że muzyk cały czas się uczy. Dla nie-

go niesamowite było to, że w małych miejscowościach na pograniczu polsko-

niemieckim można było tworzyć wspólnie muzykę na tak wysokim poziomie. W zbu-

dowanej w projekcie relacji w tandemie powstały nowe horyzonty wzajemnego ucze-

nia się i nie  chodziło w tym wypadku o podstawy muzyczne, ale o bycie na scenie 

i dążenie do rozwoju pod okiem mistrza. 

 Krzysztof Gmiter odkrył w sobie potencjał wewnętrznej siły i umiejętności do-

stosowywania się do nowych okoliczności, bowiem realizacja projektu „RegioActive” 

mocno zweryfikowała wytrzymałość jego wykonawców. Bardzo niesatysfakcjonująca, 

wręcz rozczarowująca i mogąca czasami zachwiać pewność siebie – jak stwierdził - jest 
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sytuacja, kiedy pracuje się nad jakąś koncepcją, a potem ta koncepcja zmienia się nie 

tylko w zamyśle ale i w charakterze użytych narzędzi i formie. Potem projekt przeszedł 

do fazy uśpionego działania i trwało poszukiwanie możliwości używania języka akty-

wizującego. Zespół tandemowy się tego nauczył pracując w czysto teoretycznych kon-

tekstach i bez bezpośredniego kontaktu. To przekonało go, że można nauczyć się no-

wego charakteru sprawczości po to, żeby kontynuować realizację projektu. Krzysztof 

odkrył i potwierdził w działaniu jeszcze jeden swój potencjał. W związku z otwarciem 

się w fazie „po pandemii” wielu możliwości realizacji wydarzeń kulturalnych, jego do-

tychczasowi współpracownicy, z którymi dobrze był zgrany w działaniu i dobrze się 

rozumiał, podejmowali pracę poza Gryfinem, jak tylko otrzymywali jakieś propozycje. 

W pewnym momencie okazało, że Krzysztof nie mógł na nich liczyć i był zmuszony 

koordynować organizacyjnie pracę wielu nowych, nieznanych sobie dotąd osób. W cią-

gu dwóch tygodni zbudował zespół od postaw i udało mu się podołać temu zadaniu. 

Oto jak to opisywał:  

 

„To było dla mnie zupełne novum. I tu odkryłem potencjał zupełnie nowych możliwości, jak można 

współpracować z ludźmi na innej stopie, zupełnie inaczej rozkładając akcenty organizacyjne.”  

 

Maciej Łukaszewicz odkrył w działaniu teatralnym w czasie pandemii potencjał, 

który nazwał mianem „oddanie przestrzeni”. Dotąd reżyserował spektakle całkowicie 

w oparciu o swoją wizję i swoje pomysły. Formuła projektu „RegioActive” pozwoliła 

mu otworzyć się na inne formy pracy oparte przede wszystkim na oddaniu inicjatywy 

uczestnikom i wykonawcom. W rezultacie podczas jednego z performansów ulicznych 

jedna z dziewcząt tak się zaangażowała we wspólne działanie, że po mikrofestiwalu 

zgłosiła się do jego grupy i stała się jedną z ważniejszych osób w tej grupie, realizując 

się kreatywnie.  

 Katja Klemt odkryła z kolei, że bliska sieć kontaktów, która była możliwa do 

osiągnięcia w warunkach pandemii, również daje wiele możliwości uprawiania teatru. 

Dotąd liczna widownia podczas spektakli w ośrodku „Straze” animowała i budowała 

kolejną publiczność. W pandemii nie było możliwości organizacji spektakli dla licznej 

publiczności. Nieliczna grupa wykonawców i uczestników działań projektowych, która 

zorganizowała mikrofestiwal w Greifswaldzie, zachęciła swoimi występami wielu lu-

dzi, aby udali się do ośrodka „Straze” na kolejny spektakl. Pojawił się nowy rodzaj ko-
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munikacji, wykształciły się nowe znaczenia terminów „tu i teraz”, ujawnił się zupełnie 

nowy odbiór kontaktów międzyludzkich. A to ma duże znaczenie w teatrze.  

 Według Georga Meiera, cała praca w projekcie „RegioActive” polegała na zu-

pełnie innym podejściu do teatru, na spojrzeniu na teatr z zupełnie innej perspektywy, 

na pokazaniu ludziom, że teatr online czy na wolnym powietrzu jest inny i jest ciekawy. 

Mimo że finalnie spotkania bezpośrednie okazały się decydujące, to on odkrył potencjał 

różnych form teatru zapośredniczonych technologicznie. Nie były to dokończone 

spektakle, ale próby o charakterze wspólnego eksperymentowania i – zdaniem Georga – 

wychodziło to bardzo dobrze, było wręcz zaskakujące, bo wcześniej tego nie robili.  

 Julia Knaust odkryła w trakcie warsztatów i mikrofestiwali potencjał spotkania 

międzykulturowego zapośredniczonego przez cyrk. Sztuka cyrkowa jest oparta na 

uniwersalnym języku i jest blisko ludzi. Potrafiła wcześniej prowadzić warsztaty, ale na 

przykład te w Goleniowie dla międzynarodowej grupy pozwoliły na potwierdzenie po-

siadania tej kompetencji i jej rozwój. Nils Wollschläger dodał, że w rezultacie uczest-

nictwa w projekcie „RegioActive” utwierdził się w przekonaniu, że może razem z Julią 

więcej pracować w regionie transgranicznym. Wiedzą już oboje, że ich sposób upra-

wiania sztuki jest tu dobrze przyjmowany i pasują ze swoimi działaniami do tego regio-

nu.  

 Marcin Kęszycki tak zareagował na pytanie dotyczące tego, czy odkrył w sobie 

jakieś potencjały w trakcie realizacji projektu „RegioActive”:  

 

„Dopóki człowiek nabywa jakichś doświadczeń i odkrywa w sobie potencjały, to żyje. To był 

jeden z powodów, dla których takie projekty mnie pociągają, bo są jakimś nowym doświadcze-

niem, jakąś nową formą pracy.”  

 

 W działaniu projektowym starał się być osobą słuchającą, wyczuloną na to, co 

mają do powiedzenia i zaproponowania uczestnicy i na to, co dzieje się wokół w sferze 

publicznej. Po raz pierwszy odkrył w sobie potencjał owocnej współpracy nad działa-

niem teatralnym z ludźmi, których dotąd nie znał i dopiero poznawał podczas wspól-

nych spotkań i warsztatów. Pewnego razu podczas warsztatów z pantomimy poprosił 

uczestników o odgrywanie scen budowania barykady na ulicy, oczywiście bez żadnych 

rekwizytów. Przypomniały mu się sceny z kijowskiego majdanu. To było odkrycie po-

tencji wspólnotowych i twórczych. M. Kęszycki potwierdził jednocześnie posiadanie 

przez Krzysztofa Gmitera - jego najbliższego współpracownika w projekcie „RegioAc-
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tive” – potencjału bardzo dobrego i sprawnego organizatora, co dobitnie potwierdził 

mikrofestiwal w Gryfinie. Wspomniał jeszcze o kolejnym odkrytym przez siebie poten-

cjale lokalnej społeczności. Mianowicie podczas poszukiwania rekwizytów niezbęd-

nych do zbudowania barykady na ulicy odwiedzał lokalne złomowiska i pytał o zbędne 

rzeczy, zaczynając od opowiadania, do czego one mają posłużyć w działaniu performa-

tywnym. Na wszystkich odwiedzonych złomowiskach otrzymywał wybrane przez sie-

bie przedmioty za darmo, mimo że miały określoną wartość. Dodał, że ten projekt od-

krywał potencje, które istnieją i które są niewykorzystane, które trzeba po prostu obu-

dzić.  

Najważniejsze okazały się w projekcie „RegioActive” warunki, jakie mogli i by-

li w stanie zapewnić jego wykonawcy, aby odkryć, obudzić, zidentyfikować, dookreślić 

itd. potencjały twórcze zaproszonych do współpracy uczestników. Stworzenie takiej 

otwartości na inicjatywność i nieznaną potencjalność daje poczucie podmiotowości, ale 

też zakłada różnorodność, ambiwalencję, indywidualność, pomysłowość itd. To jest 

początek wszelkich procesów animacyjnych, o czym wie każdy zdeklarowany, do-

świadczony animator kultury. To nie on czy ona jest osobą pierwszoplanową. Natomiast 

stara się wydobyć, zrozumieć i wspomagać realizację idei zaproponowanej przez 

uczestnika czy grupę uczestników, pomaga w jej doprecyzowaniu i uzasadnieniu, a na-

stępnie wspiera ich w dążeniu do realizacji ich idei. Bo to jest ich proces twórczy, 

a animator jest tylko jego facylitatorem. W trakcie realizacji projektu zdarzyły się sytu-

acje odkrywania potencjałów w sobie przez wykonawców i uczestników, zdarzyły się 

sytuacje odkrywania potencjałów w uczestnikach przez animatorów, zdarzyły się sytua-

cje odkrywania potencjałów w społeczności, środowisku, otoczeniu materialnym. Uru-

chomiony został dialogiczny proces wzajemnego odkrywania siebie dla siebie. Kon-

kretne odkryte potencjały, artykułowane wprost przez wykonawców w trakcie wywia-

du, dotyczyły przeróżnych kompetencji, wiedzy i umiejętności, niespodziewanych kon-

struktywnych transgresji. Wszyscy czegoś się nauczyli, rozpoznali swoje możliwości 

w poszczególnych zakresach pracy w tego typu projektach, byli otwarci na nowe do-

świadczenia i wiele nowego doświadczyli. Niektórzy twórcy odkryli siebie jako anima-

torów, niektórzy animatorzy odkryli siebie jako menedżerów, niektórzy twórcy odkryli 

siebie jako animatorów i menedżerów jednocześnie. Potencjały odkrywane w trakcie 

projektu „RegioActive” – zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej – w większości 

stanowią novum dla jego uczestników, co dobitnie potwierdza, że projekt ten był bardzo 
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potrzebny w tym regionie transgranicznym i że jego efekty mogą przyczynić się do 

wzmocnienia starań o wzajemną integrację, aktywizację, animację właśnie.   

 

4.2. Budowanie relacji   

 

 Według Aleksandry Ślusarczyk, wszystkie zrealizowane elementy projektu „Re-

gioActive” stanowią wielką wartość i w tym sensie został on finalnie zrealizowany 

z sukcesem. Osobiście dla niej najważniejsze jest to, że różne osoby się do siebie bar-

dzo zbliżyły, w różnych kierunkach i mimo różnych trudności. Projekt ten spowodował 

bardzo ciekawe połączenia ludzi. Ten projekt miał – według niej – wybitnie charakter 

animacyjny, a powstałe produkty artystyczne należy traktować jako wartość dodaną, ale 

nie najważniejszą. Ten projekt był animacyjny w tym sensie, że angażował społeczno-

ści, i taki był jego cel zgodny z całym programem. Działania artystyczne były tylko 

instrumentem do osiągnięcia tego celu. Wiele efektów twórczych jest nieweryfikowal-

nych, bo uruchamiane były procesy w różnym stopniu zakończone konkretnym wytwo-

rem. To wzajemne rozpoznanie w krystalizującej się sieci osobowo-instytucjonalnej 

tego regionu jest jednym z efektów długofalowych projektu „RegioActive”. Teraz już 

obie strony więcej wiedzą o swoich sąsiadach i ich potencjałach.  

Potwierdził to jednoznacznie Daniel Jacewicz, mówiąc:  

 

„Ja sam czuję, że poznałem tą niemiecką stronę. Nie miałem o nich pojęcia, prawie w ogóle. 

Teraz mogę pojechać, odwiedzić, a może i pomyśleć o kolejnym projekcie. To też jest cenne.”  

 

 Magdalena Reichardt z kolei podkreślała, że dzięki projektowi „RegioActive” 

wiele osób otworzyło się na bliskie, transgraniczne sąsiedztwo i doświadczyło mię-

dzykulturowego wpływu jego potencjału w aktualnej i perspektywicznej działalności na 

rzecz pokoju poprzez sztukę otwierającą społeczności na dialog i spotkanie ponad 

granicą na Odrze. Oto jak o tym mówiła:  

 

„Jesteśmy mieszkańcami domów przy „ulicy odrzańskiej” i mamy tę samą ulicę. To nie jest coś, 

co dzieli, tylko coś, co jest wspólne. Efektem projektu jest to, że wiele osób, które były otwarte 

na międzynarodowość otworzyło się na transgraniczność, na sąsiedztwo. Bardziej lub mniej 

znają teraz swoich sąsiadów. To już jest bardzo dużo. My tworzymy teraz nową tradycję.”  
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Piotr Banach i Katarzyna Sondej podkreślili, jak mocno zawiązały się w trakcie 

realizacji projektu „RegioActive” ich bliskie relacje z artystami Teatru Brama. Piotr 

wspominał pomoc, jakiej udzielili im Daniel Jacewicz i Patryk Bednarski przy prze-

prowadzce do nowego miejsca zamieszkania. Wspominał też zaproszenie do udziału 

w Goleniowskich Spotkaniach Teatralnych „Bramat” odbywających się w formule onli-

ne w grudniu 2020 roku w czasie zaawansowanej pandemii, kiedy mogli się realizować 

twórczo grając razem z Kapelą Teatru Brama. Katarzyna podkreśliła także, że nawiąza-

ła bliską relację osobistą z Katją Klemt, bo pasują do siebie mentalnie i darzą obopólną 

sympatią. Katarzyna i Piotr nawiązali też pogłębioną znajomość z Magdaleną Rei-

chardt, która stworzyła dobrą atmosferę pracy w Bröllinie i planują, korzystając z jej 

zaproszenia, w przyszłości włączyć się w kolejne projekty we współpracy z tym ośrod-

kiem.  

 Kamil Malecki potwierdził, że udało się im zbudować relację prawdziwie part-

nerską z duetem niemieckim w tandemie podczas bardzo intensywnej trzydniowej wy-

miany w Stepnicy, przede wszystkim dzięki wzajemnemu uczeniu się podczas warsz-

tatów zarówno animatorów od siebie samych jak i uczestników z różnych grup. Wyraził 

jednocześnie nadzieję na przyszłą współpracę, mówiąc:  

 

„Ta energia mam nadzieję, że się nie rozproszy, bo czasami spotkania a potem konfrontuje się 

to z rzeczywistością. Ale chyba udało się zbudować taką relację, która wytrzyma to.”  

 

Analogiczną opinię o zbudowaniu dobrych relacji w tandemie potwierdziła Do-

rota Porowska. Osiągnięta została bowiem zgodność między pracą i życiem osobistym 

i to mocno ujawniło się w projekcie. Oto co na ten temat powiedziała:  

 

„W czasie wymiany przyjechali ci nasi niemieccy partnerzy z dziećmi. I to się dało zrobić, zrea-

lizować spotkanie na polu sztuki. Aspekt życiowy nie przeszkadzał, a wręcz pomagał. Osiągnę-

liśmy taki rodzaj takiego luzu, spokoju, jakoś tak było fajnie. Ja mam takie wrażenie, że wszy-

scy są tak profesjonalni, na luzie i zrealizowali to, co chcieli zrealizować. Kontekst rodzinno-

społeczno-towarzyski podkręcał i pomagał.”  

 

 Również Rika Weniger jednoznacznie potwierdziła zawiązanie się bliskich re-

lacji zawodowo-prywatnych w tandemie, stwierdzając:  

 



 

 93 

„Jesteśmy z Kamilem w podobnej sytuacji rodzinnej, mamy podobne dzieci. To też funkcjono-

wało, a nasze rodziny się zbliżyły. Paula - żona Kamila stała się częścią naszego warsztatu i ona 

powiedziała, że do tej pory nie miała takiej sytuacji, żeby to jakoś funkcjonowało.”  

 

  Chris Ehrhardt zauważył wyraźnie, że Jarek Chilkiewicz jako muzyk profesjo-

nalny widzi w nich partnerów muzycznych, mimo że są tylko amatorami. To potwier-

dzało, że można w projekcie zbudować wzajemne zaufanie. W Goleniowie zostali bar-

dzo serdecznie przyjęci począwszy od poczęstunku i zwiedzania obiektu a skończywszy 

na nocnych rozmowach pełnych zapału i błysku w oczach po udanym koncercie na mi-

krofestiwalu. Nagle zrodziła się wspólnota ludzi życzliwych w stosunku do siebie na-

wzajem i to dla niego było bardzo ważne.  

 Krzysztof Gmiter powiedział, że nigdy dotąd nie doświadczył tak intensywnej, 

znakomitej współpracy, jaka zaistniała w jego relacji z Marcinem Kęszyckim. W pew-

nym sensie jej bliskość została wzmocniona wtedy, gdy była jedynie możliwość spo-

tkań online, bo wtedy trzeba było lepiej się wsłuchiwać w siebie nawzajem. W relacjach 

transgranicznych miał takie poczucie, że wiele razem przeszli z Marcinem, Katją i Geo-

rgiem. Często musieli się też wspierać od strony czysto ludzkiej, kiedy brakowało 

motywacji wewnętrznej, odporności psychicznej, żeby umawiać się na kolejne spotka-

nie w atmosferze niepewności. Oto jak to opisywał:  

 

„Jesteśmy w takiej sytuacji, ale ona dotyka nas wszystkich. To nie, że wy macie tak a my mamy 

tak. Wspólny cel pokonywania tych przeszkód wyniósł tę współpracę transgraniczną na zupeł-

nie nowy poziom. Ja współpracuje od 20 lat i nigdy nie byłem tak blisko ludzko z parterami 

w projekcie.”  

 

 Maciej Łukaszewicz stwierdził, że dzięki projektowi lepiej poznał się zawodowo 

z Jennifer Crissey, mógł z nią współpracować i powstała – jego zdaniem – jakaś więź 

otwarta, elastyczna, produktywna. Projekt potwierdził możliwość współpracy z Tea-

trem Brama, ale z innymi wykonawcami projektu nie udało mu się zbudować takich 

relacji, może poza Magdaleną Reichardt, która zaprosiła go do współpracy w przyszło-

ści.  

 Dzięki poznaniu Marcina Kęszyckiego i Krzysztofa Gmitera w projekcie „Re-

gioActive” Katja Klemt mogła dodatkowo zaangażować się w inne działania, które 



 

 94 

razem tworzyli, a mianowicie w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. To łączyło 

ich ideowo i miało też istotne znaczenie dla współpracy twórczej w projekcie.  

 Julia Knaust i Nils Wollschläger z kolei bliżej poznali działalność ośrodka gole-

niowskiego poza współpracą tandemową z Wałczem. Ponieważ – ich zdaniem – ośro-

dek goleniowski stworzył wielką sieć współpracy, w której przecina się wiele kontak-

tów i tkwi ogromny potencjał, to właśnie w Stowarzyszeniu „Teatr Brama” widzą moż-

liwości ponowienia współpracy polsko-niemieckiej. Jak dodali, dotąd współpracowali 

z racji przynależności do wspólnoty ludzi cyrku z Lublinem, a teraz mają nadzieję na 

rozwój współpracy z Goleniowem i za jego pośrednictwem z innymi ośrodkami.  

 Do sieci osobowo-instytucjonalnej wykrystalizowanej w projekcie włączył się 

także Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy oraz jego dyrektorka Mirosława Nowak. 

Zdaniem Doroty Porowskiej, odegrała ona poprzez swoje wielkie zaangażowanie ważną 

rolę w budowaniu relacji w tandemie. Pobyt w Stepnicy był tak zorganizowany, że 

wszystko dobrze działało, co podkreślał zespół niemiecki. Mirosława Nowak była „do-

brym duchem” tego działania, pomagając i opiekując się wszystkimi jakby „zza kulis”.  

 Nie ma zasadniczo wątpliwości, że w rezultacie wspólnej realizacji projektu 

„RegioActive” wydatnie poznały się ze sobą w działaniu różne instytucje, społeczności 

i osoby, które wcześniej się nie znały bądź znały się pobieżnie. Niezależnie od tego, czy 

w konkretnych wypadkach udało się czy nie zawiązać bliższe i trwałe relacje, wszyscy 

wykonawcy dobrze się poznali w ciągu trzech lat trwania projektu. Nie jest tu istotne, 

czy były to finalnie interakcje udane, prowadzące do stworzenia kolektywów działa-

niowych krajowych czy transgranicznych, czy nie, z różnych względów. Ważne było to, 

że powstał zarys transgranicznej sieci instytucjonalno-osobowej zainteresowanej akty-

wizacją społeczno-kulturalną regionu w dłuższej perspektywie, znacznie wykraczającej 

poza ramy czasowe projektu. Warte podkreślenia jest również to, że dzięki projektowi 

„RegioActive” doszło do nawiązania, potem pogłębiania, a wreszcie ugruntowania wie-

lu nowych relacji osobowych i instytucjonalnych w kontekście krajowym i transgra-

nicznym. Te drugie są szczególnie ważne, jeśli myślimy o rozwijaniu współpracy pol-

sko-niemieckiej w tym obszarze.  
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4.3. Tworzenie kultury  

 

 Dorota Porowska i Kamil Malecki z pasją wspominali procesy twórcze, które 

zostały zainicjowane, uruchomione i rozwinięte w działaniach projektowych realizowa-

nych przez ich tandem. Zespół niemiecki pracował kilka dni przed mikrofestiwalem 

w Neubrandenburgu performersko z lokalną społecznością. Jednak – jak stwierdziła 

Dorota – performatywny sposób bycia sprawdza się do jakiegoś momentu, jeśli działa-

nie jest zbyt artystowskie. Po prostu stopniowo dewaluuje się w społecznym odbiorze. 

Jej działanie podczas tego mikrofestiwalu – jak stwierdziła – było wymyślone zbyt am-

bitnie, było zbyt wydumane. Chciała bowiem zbudować skomplikowaną konstrukcję 

labiryntu, który miał być elementem zabawowym. To jednak się nie udało. Natomiast to 

co zrobił Kamil czyli pokaz ogniowy, rozładowało całą sytuacją i było znakomitym 

zwieńczeniem całego mikrofestiwalu. Udowodniło jednocześnie, że taki rodzaj roz-

rywki jest bardzo potrzebny ludziom i ma charakter uniwersalny, bo w gronie wi-

dzów znaleźli się mieszkańcy dzielnicy pochodzący z różnych kultur, różnych narodo-

wości, różnych kolorów skóry. Zespół niemiecki organizował różne akcje i pokazy per-

formatywne także w formule laboratoryjnej, a to wymaga widza bardziej zdyscyplino-

wanego. Te performance były „rozsadzane” obecnością i wielką aktywnością dzieci 

z lokalnej społeczności, które cały swój wolny czas spędzały na ulicach i w okolicach 

centrum handlowego. Te dwa światy – w opinii D. Porowskiej – zderzały się, ale to 

było interesujące zjawisko. Kamil Malecki poprowadził warsztaty cyrkowe trwające 

około 90 minut dla 50-osobowej grupy różnojęzycznej i wielokulturowej. Zauważył, że 

warsztat o charakterze integracyjnym powinien zawierać jak najmniej komunikatów 

językowych, bo tłumaczenia spowolniłyby ich tempo i w konsekwencji wygaszały za-

pał uczestników. Zajęcia z klaunady są jego specjalnością. Tu z kolei zauważył, że pro-

ste rzeczy z życia ludzi pokazane na świeczniku bawią i dzieci i dorosłych. Sformuło-

wał też jedną śmiałą tezę wywiedzioną z bogatego już doświadczenia własnego, twier-

dząc, że:  

 

„(…) dzieci z trudnych rejonów, działają dużo lepiej kiedy zorganizuje im się jakąś strukturę do 

działań. Dać dużą swobodę ale stworzyć pewną strukturę. Dużo lepiej ciebie odbierają, jeśli 

dasz im choćby minimalne narzędzia.”  
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 Podsumowując swój udział w całym projekcie „RegioActive” powiedział nato-

miast tak:  

 

„Ja mam w sobie głęboką decyzję, żeby działać z ludźmi, budować fajne rzeczy, dobre relacje, 

działać, żeby ludziom żyło się lepiej. A najlepiej pracować jest z tymi, którzy kumają czaczę 

i chcą działać w sposób ludzki a nie wydumany. (…) Tutaj była okazja do poznania mnóstwa 

osób, które myślą bardzo podobnie na te tematy i to było dla mnie coś wspaniałego.”   

 

Rika Weniger opowiadała, że do Stepnicy zespół niemiecki pojechał z perfor-

mansem o waginie. W jej grupie artystycznej były dwie studentki z Polski i zapytała je, 

czy można pokazać ten performance w Polsce, w Stepnicy, która jest małą miejscowo-

ścią. Odpowiedziały jej, że oczywiście można. Jednak podczas performansu już nie by-

ły pewne, czy nie jest to zbyt prowokacyjne, bo tak to wszyscy odczuwali. Jednak po 

akcji przyszło do niej kilka młodych kobiet, które płakały ze wzruszenia. Jak podkre-

śliła, tego typu reakcje, relacje i doświadczenia rzadko zdarzają się w tradycyjnym tea-

trze.  

 Alejandro Soto Lacoste i Chris Ehrhardt opowiadali z kolei o procesach twór-

czych, jakie udało się zrealizować w ich tandemie w ścisłej współpracy z Maciejem 

i Jarosławem Chilkiewiczami. W ramach pracy twórczej w tandemie powstały - od po-

mysłu do wykonania - dwie autorskie piosenki napisane i skomponowane przez człon-

ków grupy. Jedna z nich to kompozycja młodego perkusisty z zespołu niemieckiego, 

której zarys powstał w okresie lockdownu, a druga to kompozycja Macieja Chilkiewi-

cza, który zaproponował jej strukturę i nagrał demo rozsyłane do wszystkich uczestni-

ków w tandemie drogą mailową. Jak wspominał Alejandro, było to pod koniec 2021 

roku. Potem oba utwory były dopracowywane muzycznie na próbach, szczególnie in-

tensywnie w kwietniu 2022 roku podczas bezpośrednich spotkań w Pasewalku. Wtedy 

też dziewczyny z zespołu napisały teksty do obu piosenek i utwory zaczęły nabierać 

charakteru i wyrazu estradowego. W aranżacjach pomagał Alejandro i Jarosław. Obie 

piosenki zostały premierowo wykonane podczas mikrofestiwalu w Goleniowie i nagra-

ne, zatem stały się wymiernym dorobkiem pracy twórczej w projekcie „RegioActive”.  

Maciej Łukaszewicz z kolei mówił o procesach twórczych, które zaistniały 

w Wałczu w związku z przygotowywaniem mikrofestiwalu. Opowiadał o przyjeździe 

grupy osób związanych z Teatrem Brama, która miała za zadanie obejrzeć miasto, 

a w większości byli pierwszy raz w Wałczu, i wytypować miejsca, w których potencjal-
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nie mogłyby odbywać się poszczególne performansy przewidywane w strukturze gry 

miejskiej. Było dużo kreatywności, ale nie wszystkie pomysły doczekały się realizacji. 

Wspominał o uczestnikach, którzy brali udział w warsztatach teatralnych i cyrkowych 

w Wałczu, Goleniowie i Bröllinie. Jak zauważył, wiele się nauczyli, ale przede wszyst-

kim zmienili swoje podejście do teatru – od klasycznego do performatywnego, nie 

tylko w starym czarnym budynku ale praktycznie wszędzie. Zaangażowanie mieszkań-

ców Wałcza też było spore, ale dla niego najważniejszy był rozwój uczestników jego 

grupy poprzez współtworzenie mikrofestiwalu. Otrzymali bowiem część odpowiedzial-

ności za pojedyncze wydarzenia i wykazali się kreatywnością, a to jest bardzo wzboga-

cające doświadczenie biograficzne dla młodych ludzi.  

 Nils Wollschläger podkreślił, że ich udział w projekcie „RegioActive” to nie 

była tylko prezentacja wyuczonych pokazów cyrkowych i improwizacji z udziałem pu-

bliczności, ale wzbogacająca wymiana artystyczna. Dodał:  

 

„Poprzez naszą współpracę zarówno w Wałczu jak i w Goleniowie ta forma sztuki, jaką jest 

cyrk, została bardziej zauważona i jest w procesach kulturotwórczych bardziej widziana i pla-

nowana. Przedstawiliśmy cyrk jako możliwość. A dla nas to doświadczenie, że my jako 

Omnivolant jesteśmy w stanie przetrwać każdą burzę. Zyskaliśmy przekonanie, że w każdej 

sytuacji możemy dać radę.” 

 

 Aleksander Kwietniak zapytany o współpracę twórczą Kapeli Teatru Brama 

z Jackiem Hałasem potwierdził, że wszyscy zauważają ogromny progres jako efekt 

działań w projekcie „RegioActive” jak i w ramach innych projektów, które były reali-

zowane równolegle. Podkreślił, że muzycy Kapeli otworzyli swoje muzyczne głowy 

na inne działania, stali się śmielsi w aranżowaniu i myśleniu, na co mogą sobie pozwo-

lić w muzyce. Dodał, że chcą się nadal rozwijać w tym kierunku. Charakter tej współ-

pracy opisał następująco:  

 

„To nie zawsze jest tak, że Jacek nam proponuje coś i potem my to realizujemy na zasadzie 

uczniowie pana nauczyciela. Ale to raczej jest taka praca, że w nas te twórcze procesy się wy-

zwalają. Choć bywało, że Jacek coś proponował. (…) My jako członkowie Kapeli napisaliśmy 

parę kawałków, a wcześniej nie myśleliśmy, że to jest w ogóle możliwe, bo nie wszyscy z nas 

są kompozytorami, a zasadzie nikt z nas. Dzięki temu uruchomieniu procesów twórczych w nas 

pewne potencjały się wyzwoliły, które mogły być wcześniej poskrywane.”  
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Jacek Hałas doceniając rozwój artystyczny Kapeli podał przykład kalendarza 

rolniczego, który wyniknął jako pomysł na działania projektowe nagle bo w reakcji 

na pandemię, ale który sprawdził się doskonale właśnie w inicjowaniu procesów twór-

czych. Każdy miał za zadanie skomponować utwór na kolejny miesiąc, na podstawie 

tych wszystkich zebranych dźwięków, obrazów. Zwracając się do Aleksandra podczas 

wywiadu skonstatował:  

 

„Każdy z was przekroczył kolejny próg zaufania do siebie i zaufania do siebie nawzajem jako 

muzyków, jako zespołu, który potrafi stworzyć od zera nie tylko utwory, ale stworzyć od zera 

pewien świat, pewną opowieść.”  

 

 Jacek Hałas opowiadał także o działaniu performatywnym, które w projekcie 

„RegioActive” zrealizował kilka razy Francois Monnet. Zajmuje się on mnóstwem rze-

czy, jest wizjonerem, mistrzem budowania przestrzeni święta na różne sposoby – od 

kuchni, bo jest znakomitym kucharzem, po poetyckość różnych działań parateatralnych. 

Poprowadził w Strzelewie, Schönfeld i Goleniowie akcje performatywne z udziałem 

wszystkich uczestników pod nazwą „Magia Lampionów”. Wcześniej lampiony przygo-

towywane były wspólnie z zastosowaniem chińskiej techniki papieru i wikliny. Akcje te 

była integralnym elementem uroczystych spotkań międzynarodowych w ramach 

projektu „RegioActive” z wykorzystaniem potencjałów wszystkich zainteresowanych 

wykonawców w danym miejscu i czasie.  

 Marcin Kęszycki opowiadał między innymi o akcji performatywnej w Gryfinie, 

polegającej na wspólnym malowaniu wielkiego transparentu z napisem „Make Art not 

War”, który nawiązywał do hasła z 1968 roku „Make Love not War”. Transparent na-

stępnie umieszczony został na specjalnej platformie ustawionej na głównym placu mia-

sta. Wokół było wielu uczestników projektu przebranych w kolorowe stroje, którzy wy-

konywali piosenki pacyfistyczne. Była to manifestacja przeciw wojnie w sytuacji, gdy 

faktyczna wojna rozgrywała się w Ukrainie. Akcja ta miała głęboki sens humanistycz-

ny i swój lokalny rezonans. Transparent ten wisiał w tym miejscu przez dłuższy czas.  

Krzysztof Gmiter zauważył jednak, że procesy twórcze realizowane były w ich 

tandemie także w formule wirtualnej, bo aż cztery razy zmieniały się idee i pomysły na 

działania projektowe. To jest być może niezauważalne na zewnątrz, ale stanowi istotny 

element całego procesu, bo było bardzo rozwojowe dla samych animatorów, ale przede 

wszystkim młodych uczestników z różnych grup.  
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Można zatem syntetycznie wskazać na co najmniej pięć kluczowych komponen-

tów działań projektowych, którym towarzyszyły różnorodne procesy twórcze. Pierwszy 

z nich to prace koncepcyjne począwszy od wymyślania idei całego projektu i jej kon-

kretyzowania we wniosku aplikacyjnym, poprzez generowanie pomysłów na spotkania, 

wymiany, festiwale, przedsięwzięcia twórcze czy i im towarzyszące, pomysły na szko-

lenia, promocję, komunikację i reklamę, a także zarządzanie projektem. Tu szczególne 

znaczenie miały plany na przedsięwzięcia twórcze, które nie doczekały się realizacji, 

ale miały istotne znaczenie w rozwijaniu myślenia kreatywnego. Drugi to działania 

twórcze zmierzające do przygotowania i zaprezentowania określonego przedsięwzięcia. 

Trzeci to procesy doskonalenia umiejętności i kompetencji w zakresie kreatywności, 

realizowane poprzez spotkania, szkolenia, warsztaty, próby i osobiste spotkania między 

twórcami. Czwarty to oddziaływanie animacyjne na społeczności, wspólnoty, grupy 

poprzez sztukę i współpracę twórczą. No i wreszcie piąty to kreowanie sieci powiązań 

twórców w regionie w relacjach transgranicznych, która perspektywicznie ma przyczy-

nić się do wydatnej jego aktywizacji społeczno-kulturalnej. Sieciowanie to jednak 

obejmuje także całe otoczenie materialne i niematerialne, instytucjonalne i osobowe, 

przyrodnicze i kulturowe itd. oraz przeróżne aspekty funkcjonowania twórców w kon-

kretnym miejscu i czasie, a więc aspekty: historyczne, kulturowe, religijne, społeczne, 

ekonomiczne, ekologiczne, rodzinne, prywatne itd.  
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5. Społeczno-kulturalna aktywizacja regionu transgranicznego w ra-

mach projektu „RegioActive”: studium przypadków  

 

 W 2013 roku zaproponowałem typologię paradygmatów animacji kultury, okre-

ślając koncepcyjnie model paradygmatu działalności animacyjnej i podkreślając, że 

propozycja typologii ma charakter otwarty, czyli zakładający możliwość identyfikowa-

nia, konceptualizowania i stosowania w praktyce kolejnych paradygmatów. Propozycja 

ta obejmuje: paradygmat animacji zabawy, paradygmat (re)animacji dziedzictwa kultu-

rowego, paradygmat animacji zmiany prohumanistycznej oraz paradygmaty eklektycz-

ne [Kubinowski 2013]. Zaznaczyć tu należy, że termin paradygmat pojawił się najpierw 

w świecie sztuki oraz terminologii kulturoznawczej i językoznawczej. Za sprawą Lu-

dwika Flecka i Thomasa S. Kuhna teoria paradygmatów rozwinęła się na gruncie badań 

naukowych. W odniesieniu do dziedzin praktycznych, które w tym opracowaniu nas 

interesują najbardziej, paradygmat można pojmować jako swoiste podejście refleksyj-

no-działaniowe, jako styl i wspólnotę myślenia i działania, oparte na określonych zało-

żeniach filozoficznych, rozwiązaniach metodycznych i kryteriach ewaluacyjnych. 

W sferze działalności kulturalnej jest to swoisty styl i wspólnota myślenia o kulturze 

i działania w kulturze, wyprowadzone z określonych przesłanek filozoficznych, oparte 

na charakterystycznych metodach i formach, rozpatrywane z zastosowaniem specyficz-

nych kryteriów oceny. W konsekwencji na model paradygmatu animacji kultu-

ry/animacji społeczno-kulturalnej składają się następujące wymiary: ideologiczny, te-

leologiczny, metodyczny, aksjologiczny i ewaluacyjny. Oto definicje tych wszystkich 

wymiarów:  

 

„Ideologiczny wymiar animacji kultury oznacza przede wszystkim przyjęcie i stosowanie okre-

ślonej filozofii człowieka jako swoistego zbioru przesłanek ideowych realizowanych przez ani-

matora działań, na podstawie których budowane są i wdrażane w życie konkretne programy 

i projekty kulturalne. Wymiar teleologiczny, stanowiący bezpośrednie rozwinięcie wymiaru 

ideologicznego, odnosi się głównie do ogólnych celów i szczegółowych zadań planowanej 

i podejmowanej działalności animacyjnej, które formułowane są w koncepcjach konkretnych 

programów i projektów kulturalnych jako wytyczne wszelkich działań, a także określane są 

emergentnie w trakcie ich realizacji w rezultacie zauważenia konieczności ich elastycznego 

dopasowania do zmiennych warunków i możliwości realizacyjnych. Metodyczny wymiar ani-

macji kultury obejmuje zwłaszcza przyjmowane i przestrzegane zasady realizowanej działalno-
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ści animacyjnej w odniesieniu do poszczególnych jej etapów i wszystkich jej uczestników 

(włącznie z animatorem) oraz stosowanych adekwatnie zabiegów animacyjnych, dobieranych, 

kreowanych i adaptowanych kontekstualnie do specyfiki danego procesu animacji (odkrywania 

potencjałów, organizowania związków, kreacji), dziedzin kultury, podmiotów w niej uczestni-

czących (osobowych i instytucjonalnych),  środowiska działania, konkretnych form realizacyj-

nych czy innych uwarunkowań. Wymiar aksjologiczny dotyczy zespołu wartości – zarówno 

zakładanych, jak i rzeczywistych – które stały się fundamentem konkretnego programu czy 

projektu kulturalnego. Przede wszystkim zaś chodzi o te wartości, które wyniknęły w sposób 

zaplanowany lub niezaplanowany jako pedagogiczny rezultat przeprowadzonej działalności 

animacyjnej, a które znalazły odzwierciedlenie w deklaracjach uczestników oraz względnie 

trwałych zmianach sytuacji kulturowej ludzi i środowiska społecznego w konkretnym miejscu 

i czasie. Ewaluacyjny wymiar animacji kultury obejmuje zestaw kryteriów służących do warto-

ściowania humanistycznego działań animacyjnych w trakcie ich realizacji w celu zaplanowania 

i wprowadzenia ewentualnych ich uaktualniających i korygujących modyfikacji czy pozwalają-

cych na ewaluację zewnętrzną i autoewaluację podsumowującą dany program czy projekt kultu-

ralny po jego zakończeniu” [Kubinowski 2018: 49-50].  

 

 W tej części opracowania zostały wyróżnione te pojedyncze dokonania projek-

towe, które były najbardziej wyraziste pod względem procesów animacyjnych: odkry-

wania potencjałów, budowania relacji i tworzenia kultury oraz odpowiadały wprost na 

założenia programowe tego projektu z uwzględnieniem specyfiki regionu transgranicz-

nego. Jednak spojrzymy na nie nie z artystycznego punktu widzenia, ale poprzez pry-

zmat opisanych powyżej pięciu wymiarów paradygmatu animacji kultury. Każdy z opi-

sywanych tu przypadków reprezentuje inne podejście filozoficzne, swoiste cele, od-

mienne strategie działania, prowadzące do różnorodnych wartości, analizowane wedle 

różnych kryteriów. Dopełniają one skrótowy obraz tego, co zdarzyło się w całym pro-

jekcie „RegioActive” w kontekście aktywizacji społeczno-kulturalnej regionu.  

 

5.1. Performatywna gra miejska – „Poszukiwanie Skarbu Dwóch Jezior”  

 

 Performatywna gra miejska „Poszukiwanie Skarbu Dwóch Jezior” powstała 

w Wałczu i odbyła się podczas mikrofestiwalu „RegioActive” w tym mieście, przygo-

towywana przez różne grupy uczestników animowane przez Macieja Łukaszewicza i 

Jennifer Crissey.  
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 W wymiarze ideologicznym działalność animacyjna opierała się na powiązaniu 

walorów miejsca i przestrzeni – przyrodniczych i kulturowych poprzez sięgnięcie do 

lokalnych historii i zasobów naturalnych oraz idei prorozwojowej, edukacyjnej zabawy 

publiczności aktywizowanej do wykonywania ciekawych zadań o charakterze intelektu-

alnym i sprawnościowym oraz uczestników aktywizowanych grup teatralnych poprzez 

ich zaangażowanie w samodzielne tworzenie akcji performatywnych z wykorzystaniem 

różnych działań artystycznych i paraartystycznych angażujących społeczność festiwa-

lową.   

 W wymiarze teleologicznym chodziło w tym przypadku o rozwój kreatywności 

i kompetencji twórczych młodzieży zainteresowanej uprawianiem teatru w wolnych 

przestrzeniach publicznych z wykorzystaniem różnych odmian i technik sztuk perfor-

matywnych dla otwartej, przypadkowej publiczności korzystającej z rozrywki i relaksu 

zaproponowanej im przez organizatorów festiwalu miejskiego w sytuacji poluzowanych 

nieznacznie obostrzeń pandemicznych, kiedy to ludzie potrzebowali kontaktu z drugim 

człowiekiem po dłuższej izolacji domowej.  

 W wymiarze metodycznym tej działalności animacyjnej pojawiło się efektywne 

wykorzystanie „burzy mózgów”, wspólnego planowania i projektowania mikro-

wydarzeń performatywnych, ćwiczenie różnych umiejętności praktycznego uprawiania 

sztuk performatywnych w konwencji teatru i cyrku, integrowanie się przez kilkudniowe 

wspólnotowe przeżywanie zaangażowania w tworzących się ad hoc międzynarodowych 

kolektywach twórczych, poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki upra-

wiania sztuk performatywnych, wzbudzanie zainteresowania uprawianiem teatru lub 

cyrku, uczestniczenie w festiwalach w roli aktywnych widzów i performerów oraz pro-

rozwojowych spotkaniach dyskusyjnych online, tworzenie kolaży plastycznych, wyko-

nywanie zadań twórczych, animacyjnych i organizacyjnych w trakcie wydarzeń projek-

towych.  

 W wymiarze aksjologicznym działania animacyjne doprowadziły do wyekspo-

nowania takich wartości, jak: zabawa, twórcza edukacja, integracja rówieśnicza, rozwój 

kreatywności i kompetencji twórczych, międzykulturowość, poczucie sprawczości, do-

cenienie własnej lokalności.   

 W wymiarze ewaluacyjnym można spojrzeć na osiągnięte efekty działalności 

animacyjnej w skali docenienia małych grup twórczych i oddziaływań indywidualnych, 

co manifestowało się przede wszystkim podczas wymian i warsztatów, ale też w skali 

większej społeczności lokalnej podczas festiwalu miejskiego, z udziałem licznej pu-
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bliczności angażującej się aktywnie w zaproponowane działania, a nie tylko w bierne 

odbieranie towarzyszących festiwalowi RegioActive koncertów muzycznych.  

 

5.2. Animacja publiczności poprzez cyrk i teatr improwizowany – „Omnivolant”  

i „Straze”  

 

Animacja publiczności poprzez cyrk realizowana była w trakcie różnych wyda-

rzeń projektu „RegioActive” przede wszystkim przez Julię Knaust i Nilsa Wollschläge-

ra, współtworzących grupę „Omnivolant”, a animacja publiczności poprzez improwi-

zowany teatr odbyła się w ośrodku „Straze” podczas mikrofestiwalu w Greifswaldzie, 

prowadzona przez lokalnego twórcę Markusa Hühna we współpracy z Katją Klemt 

i Aleksandrem Kwietniakiem.  

 W wymiarze ideologicznym w animacji publiczności w tych dwóch przypad-

kach chodziło o ideę sztuki aktywizującej poprzez zaproponowanie zgromadzonej pu-

bliczności nie tylko oglądania przygotowanego pokazu, ale także zaangażowanie jej 

w mniejszym bądź większym stopniu w improwizowane działania performatywne 

i przez to zasadniczą zmianę podejścia do widza poprzez jego daleko idące upodmioto-

wienie w trakcie wspólnej zabawy ze sztuką i przez sztukę.  

 W wymiarze teleologicznym tej animacji wykonawcy dążyli do nawiązania bez-

pośredniego kontaktu z uczestnikami wydarzenia spośród grup projektowych i z grona 

przypadkowej publiczności poprzez dialog słowny (czasami z koniecznością wzajemnej 

pomocy w tłumaczeniach w językach: angielskim, niemieckim i polskim) oraz w więk-

szym stopniu komunikację niewerbalną z wykorzystaniem różnych idiomów rucho-

wych, które mają moc uniwersalnego porozumienia międzyludzkiego. Animatorzy dą-

żyli także do włączenia chętnych do działań performatywnych we współpracy z twór-

cami przedstawień, czyniąc w pewnym sensie z widzów kreatorów sytuacji paraarty-

stycznych.   

 W wymiarze metodycznym animatorzy cyrkowi i teatralni wykorzystywali swo-

je kompetencje artystyczne do stworzenia wciągającego, zabawowego, emocjonalnie 

angażującego, aktywizującego myślowo, improwizowanego słownie, ruchowo i mu-

zycznie widowiska, poszerzając je o zabiegi animacyjne skierowane bezpośrednio do 

wybranych osób z publiczności, które dobrowolnie, na zasadzie pozytywnej odpowiedzi 

na zaproszenie wykonawców stawały się aktywnymi współtwórcami danego wydarze-

nia, albo stając się źródłem inspiracji do powstania nowej scenki teatralnej czy cyrko-
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wej, albo wręcz wykonując określone zadania aktorskie czy sprawnościowe, zręczno-

ściowe.   

W wymiarze aksjologicznym decydujące były tu dwie wartości: zabawa i krea-

tywność. Jednak ważne okazały się też takie kwestie jak: nowy język sztuk performa-

tywnych, aktywna rola publiczności czy wyzwanie improwizowania jako działania 

w grupach wielokulturowych.  

 W wymiarze ewaluacyjnym za kluczowe można uznać potwierdzenie mocy 

sprawczej sztuki cyrkowej i teatru improwizowanego w komunikacji międzykulturowej 

w małych grupach. Tam gdzie pojawiają się problemy w komunikacji werbalnej ze 

względu na różnice językowe, tam niewerbalne konwencje artystyczne (teatralne, cyr-

kowe, muzyczne) sprawiają, że aktywizacja społeczno-kulturalna przez sztukę staje się 

szczególnie efektywna i atrakcyjna.  

 

5.3. Przekraczanie samego siebie przez warsztaty cyrkowo-ogniowe – „Smoki  

w Zalewie”  

 

Animacyjne warsztaty cyrkowo-ogniowe prowadzone były przez Kamila Ma-

leckiego we współpracy z jego grupą „Smoki w Zalewie” podczas kilku wydarzeń pro-

jektu „RegioActive” w ramach wymian i festiwali. 

W wymiarze ideologicznym w animacyjnych warsztatach cyrkowo-ogniowych 

uwidoczniła się synergia zabawy i transgresji z wykorzystaniem trudniejszych ale przez 

to pociągających niektórych (zwłaszcza młodzież) technik artystycznych stosowanych 

w żonglerce różnymi niebezpiecznymi przedmiotami i indywidualnych lub grupowych 

performansach ogniowych.  

 W wymiarze teleologicznym zatem z jednej strony chodziło tu o edukację 

i wzbogacanie kompetencji, wiedzy i umiejętności, ale z drugiej o doświadczenie trans-

gresyjne uczestnika warsztatów czy pokazów, związanego z możliwością przekraczania 

własnych ograniczeń w myśleniu i działaniu.     

 W wymiarze metodycznym wykorzystywane były przez animatora warsztaty 

otwarte dla chętnych z różnych technik żonglerki przedmiotami, które nie zagrażały 

niczyjemu bezpieczeństwu, jak na przykład lekkie plastikowe przedmioty, aby w ich 

podsumowaniu zademonstrować różnicę w żonglowaniu przedmiotami metalowymi, 

jednak bez podejmowaniu prób edukowania innych, gdyż to wymaga spełnienia szcze-

gólnych warunków. Animator prowadził także warsztaty cyrkowo-ogniowe dla grup 



 

 105 

zaawansowanych, które posiadając już podstawowe umiejętności i wiedzę oraz stosując 

się do zasad bezpieczeństwa podejmowały próby żonglowania niebezpiecznymi przed-

miotami i ogniem. Z niektórymi uczestnikami ze swojej grupy i innych grup animator 

przygotowywał także pokazy ogniowe, które zostały zaprezentowane podczas festiwali 

„RegioActive”. Szczególnym rodzajem takich zajęć były warsztaty prowadzone dla 

uczestników z różnych międzynarodowych społeczności.   

 W wymiarze aksjologicznym w tym przypadku chodziło przede wszystkim 

o transgresję, czyli nabycie przekonania o możliwości nauczenia się i wykonywania 

czegoś wyjątkowo trudnego i jak się wcześniej wydawało niebezpiecznego. Doświad-

czenie symboliki ognia, która często łączy różne kultury, stało się także ważnym aspek-

tem tej działalności animacyjnej w sensie integracyjnym.  

 W wymiarze ewaluacyjnym należy podkreślić efekt ilościowy i jakościowy dzia-

łalności tego animatora w całym projekcie „RegioActive”, nie tylko w swoim tandemie. 

Mianowicie pracując z wieloma małymi grupami warsztatowo, praktycznie rozwinął on 

świadomość i kompetencje łącznie sporej liczby uczestników, którzy zafascynowali się 

tą odmianą sztuki cyrkowej. Jakościowo udało mu się osiągnąć wysoki poziom wyko-

nawczy w ramach przygotowanych z nowymi osobami, poznanymi dopiero podczas 

współpracy w projekcie „RegioActive”, pokazów cyrkowo-ogniowych. Potwierdziło to, 

że akcyjna ale bardzo intensywna praca warsztatowa może być efektywna i efektowna 

także z amatorami.  

 

5.4. Międzypokoleniowa, transgraniczna wymiana muzyczna – „Happy Together”  

  

 Międzypokoleniowa, transgraniczna wymiana muzyczna dokonywała się w wie-

lu działaniach projektowych „RegioActive”, w szczególności zaś stała się kluczowym 

komponentem współpracy polsko-niemieckiej w tandemie Jarosław Chilkiewicz, Ma-

ciej Chilkiewicz, Alejandro Soto Lacoste i Chris Ehrhardt z udziałem muzykującej 

młodzieży związanej z Centrum Czasu Wolnego Młodzieży „Happy Together”.  

 W wymiarze ideologicznym chodziło w tym działaniu animacyjnym o spotkanie 

muzyków profesjonalnych i nieprofesjonalnych, doświadczonych o dużym dorobku 

i początkujących, reprezentujących różne generacje wiekowe, pochodzących z różnych 

kultur, pracujących na co dzień w Niemczech i w Polsce, posiadających różne umiejęt-

ności i zainteresowania ale bazujące na gruncie muzyki rozrywkowej. To spotkanie 
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skupione było na wymianie między młodszymi i starszymi w różnych aspektach: trans-

granicznym, wykonawczym, twórczym, społecznym.  

 W wymiarze teleologicznym chodziło o posłużenie się uniwersalnym medium 

muzycznym, w tym przypadku muzyką rozrywkową, którą uprawiali wykonawcy 

i uczestnicy z grup po obu stronach granicy, do zainicjowania współpracy i doprowa-

dzenia do wspólnego stworzenia piosenki lub kilku piosenek, a w konsekwencji obu-

stronnego wzbogacenia własnego warsztatu i przeżycia doświadczenia estetycznego 

w toku tych procesów.  

 W wymiarze metodycznym posłużono się różnymi znanymi technikami pracy 

twórczej bezpośredniej i pośredniej (online) stosowanymi przez typowe zespoły mu-

zyczne, a zatem: komponowanie części lub całości muzyki, pisanie indywidualne i gru-

powe tekstów piosenek w języku angielskim, aranżowanie samodzielne bądź podczas 

wspólnych prób, przesyłanie sobie wzajemnie plików muzycznych, dyskusje wokół 

rodzących się i dojrzewających koncepcji twórczych i wykonawczych, praca nad za-

chowaniem na scenie podczas występu, oglądanie i słuchanie innych wykonawców 

podczas festiwali „RegioActive”, otwieranie się na odmienne style muzyczne, przygo-

towywanie wspólnych koncertów i ich wykonanie po obu stronach granicy, nagranie 

skomponowanych wspólnie piosenek i ich promowanie medialne w Internecie.  

W wymiarze aksjologicznym doszło przede wszystkim do faktycznej wymiany. 

Mianowicie zespół niemiecki złożony z młodzieży doświadczył fascynacji i samoreali-

zacji jako rezultatu współpracy z zawodowymi muzykami z Polski oraz występu w wa-

runkach profesjonalnych podczas festiwalu. Duet muzyków polskich doświadczył 

wzbogacającego spotkania z młodzieńczą świeżością i gorącym zapałem twórczym 

młodzieży z Niemiec. Animatorzy obu grup wymienili się twórczo doświadczeniem 

muzycznym i kontynuowali całożyciowe uczenie się, dzięki zaangażowaniu w projekt.  

 W wymiarze ewaluacyjnym doszło do wzbogacenia repertuaru muzycznego 

początkującego zespołu niemieckiego w postaci dwóch skomponowanych i napisanych 

piosenek przez wykonawców polskich i niemieckich. Poza tym doszło do przekroczenia 

progu samooceny przez młodzież niemiecką, która dzięki tej współpracy uwierzyła, że 

może tworzyć prawie profesjonalne utwory muzyczne i wykonywać je z uznaniem pu-

bliczności na estradzie. Animatorzy polscy zdobyli nowe doświadczenia zawodowe 

i nawiązali nowe kontakty transgraniczne. Zorganizowane koncerty spotkały się z do-

brym przyjęciem licznie zgromadzonej publiczności. 
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5.5. Nowy zespół muzyczny z dojrzałym repertuarem  - „Niby Ludzie”   

 

Do powstania i rozwoju nowego lokalnego zespołu  muzycznego pod nazwą 

„Niby Ludzie” doszło w Goleniowie w ramach realizacji projektu „RegioActive”, 

a animatorem tej współpracy był Maciej Chilkiewicz. Zespół budował i doskonalił swój 

repertuar pod mentorskim okiem Jarosława Chilkiewicza.   

 W wymiarze ideologicznym w ramach projektu „RegioActive” podkreślano 

tworzenie warunków do odkrywania potencjałów twórczych tkwiących w regionie 

i doprowadzenia do jego wydatnej aktywizacji między innymi poprzez powstanie no-

wych kolektywów twórczych. Chodziło o wsparcie w tym przypadku w rozwoju działa-

jących już w Goleniowie muzyków młodszej generacji w oparciu o kontynuację 

i wzmocnienie lokalnej polityki traktowania kultury jako sfery prorozwojowej dla całej 

społeczności lokalnej i regionalnej w różnych aspektach. Projekt „RegioActive” wydat-

nie przyczynił się do realizacji tej idei.  

 W wymiarze teleologicznym chodziło o powołanie do życia zespołu muzyczne-

go animowanego przez Macieja Chilkiewicza, który wraz z kolegami faktycznie stwo-

rzył nową kapelę rockową, która zbudowała od podstaw swój repertuar pozwalający na 

granie samodzielnych koncertów. Miał to być także przykład dla lokalnego i transgra-

nicznego środowiska, że przy minimalnym wsparciu i stworzeniu warunków do prób 

i tworzenia oraz edukacji pod okiem mistrza Jarosława Chilkiewicza możliwe jest takie 

zdarzenie w krótkim czasie.  

 W wymiarze metodycznym była to typowa praca warsztatowa i twórcza, jednak 

okresowo zakłócana sytuacją pandemiczną, ale generalnie polegająca na: zgraniu się 

muzyków posiadających już spore umiejętności i doświadczenie sceniczne z innych 

zespołów, dyskutowaniu o preferowanej bądź emergentnie rodzącej się podczas prób 

stylistyce muzycznej (w tym przypadku na pograniczu ciężkiego rocka, popu, jazzu 

i muzyki elektronicznej), wspólnym komponowaniu i pisaniu tekstów piosenek, przygo-

towywaniu się do koncertowania z mniejszym bądź większym repertuarem, nagrywanie 

utworów i ich promowanie. Zespół pracował zasadniczo samodzielnie, ale chętnie ko-

rzystał z rad Jarosława Chilkiewicza.  

W wymiarze aksjologicznym najważniejsza okazała się twórczość i dążenie do 

profesjonalizacji. Stworzone w projekcie „RegioActive” warunki do powstania, dojrze-

wania i rozwoju zespołu pozwoliły na uruchomienie i zaawansowanie procesów twór-

czości muzycznej wynikającej z pasji jego członków. Znajdowali się oni w momencie 
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przełomowym swojej dotychczasowej drogi twórczej między graniem amatorskim 

a dążeniem do uprawiania sztuki na poziomie profesjonalnym. W takich przypadkach 

zabiegi animacyjne przybrały inną specyfikę, nastawioną bardziej na wspomaganie 

rozwoju dojrzałej osobowości twórczej.  

W wymiarze ewaluacyjnym udało się dokonać tego, że nowopowstały zespół 

rozwinął się znakomicie w ciągu trzech lat trwania projektu, do tego stopnia, że stwo-

rzył dojrzały repertuar muzyczny kilkunastu utworów. Koncert premierowy i kolejne 

występy w ramach projektu „RegioActive” i poza nim potwierdziły uzyskanie zakłada-

nej dojrzałości, a publiczność lokalna i regionalna przyjęła efekty tej twórczości z du-

żym zainteresowanie i uznaniem. Obecnie zespół myśli coraz odważniej o wydaniu 

premierowej płyty.  

 

5.6. Od inspiracji filozoficznych do zaangażowanej twórczości muzyczno-teatralnej  

- „Coś z Nietzschego”   

 

 Do wyjątkowej animacji artystycznej przez dzieło filozoficzne zwieńczonej ory-

ginalnymi scenicznymi dokonaniami muzyczno-teatralnymi pod hasłem „Coś z Nie-

tzschego” doszło w ramach realizacji projektu „RegioActive” podczas współpracy due-

tu jego wykonawców w osobach Piotra Banacha i Katarzyny Sondej z aktorami Teatru 

Brama i zaprzyjaźnionymi z nimi muzykami z różnych grup z regionu i spoza regionu.  

 W wymiarze ideologicznym chodziło o przypomnienie myśli egzystencjalnej 

Fryderyka Nietzschego, która od dawna interesowała Piotra Banacha ze względu na 

krzywdzące stereotypy pokutujące do dziś wokół przesłań humanistycznych tego wy-

bitnego niemieckiego filozofa, i jej rewitalizację w formule artystycznej, a przez to 

animację duchowości wykonawców, uczestników i publiczności w rezultacie spotkania 

z dziełem filozoficznym. Po części jest to sięgnięcie do dziedzictwa kulturowego jakże 

ważnego na pograniczu polsko-niemieckim, a po drugie pobudzenie refleksji egzysten-

cjalnej uczestników projektu „RegioActive” i odbiorców w trudnych czasach.  

W wymiarze teleologicznym chodziło o intencjonalne poddanie się oddziaływa-

niu dzieła filozoficznego, a dokładniej przesłań humanistycznych w nim zawartych, 

które miało być bodźcem animacyjnym („animacja przez dzieło”) do pracy i współpra-

cy twórczej muzyków i aktorów. Wykonawcy i uczestnicy grupy nie byli pewni, co 

powstawać będzie w rezultacie tego oddziaływania. Nie zakładali od razu jakiegoś kon-

kretnego produktu artystycznego, wręcz odwrotnie dopuszczali etapowość jego po-
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wstawania i wielowariantowość, na zasadzie założonej otwartości i niekończącej się 

procesualności.  

W wymiarze metodycznym rozpoczęło się od wspólnego poszukiwania dzieła 

bądź dzieł źródłowych, między innymi wśród niemieckich poetów z tego regionu, co 

zakończyło się niepowodzeniem z różnych względów. Jednak to doprowadziło do się-

gnięcia po filozofię F. Nietzschego, która stała się inspiracją do komponowania i aran-

żowania w różnych składach instrumentalnych i z udziałem członków różnych grup 

muzycznych utworów o ujednoliconej twórczo konwencji i stylistyce na pograniczu 

różnych gatunków muzycznych (hard rock, jazz, punk rock, muzyka elektroniczna, mu-

sical). Teksty piosenek powstały na zasadzie wyboru fragmentów z dzieł F. Nietzschego 

i ułożenia cytatów w formę zbliżoną do poezji. Elementem wiążącym były ilustracje 

teatralne o charakterze performatywnym w postaci scenek i finalnie widowiska teatral-

no-muzycznego w dużej mierze improwizowanego o charakterze zbliżonym do musica-

lu. Ważne było też angażowanie publiczności do przeżywania spotkania z tym hybry-

dowym dziełem filozoficzno-artystycznym.  

W wymiarze aksjologicznym podkreślić w tym przypadku należy przede 

wszystkim wykorzystanie okazji wydarzenia kulturalnego do animowania refleksji eg-

zystencjalnej wykonawców i widzów opartej na głębokich przesłaniach humanistycz-

nych. Osiągnięto też wartość rozwoju twórczego doświadczonych artystów w toku pro-

cesu wspólnego, emergentnego kreowania nowych jakości na pograniczach muzyki, 

teatru i filozofii.  

 W wymiarze ewaluacyjnym docenić należy przypomnienie i rewitalizację myśli 

niemieckiego filozofa przez polskich artystów i następnie promowanie jej za pośrednic-

twem sztuki podczas festiwali „RegioActive” oraz poza nimi. Liczne grono widzów, 

zachęconych przede wszystkim możliwością przeżywania doznań muzycznych w kon-

takcie z czymś wyjątkowym na wysokim poziomie, zostało skonfrontowanych przy tej 

okazji z koniecznością przemyśleń osobistych na temat problemów egzystencjalnych.  

 

5.7. Transgresja międzymistrzowska na pograniczach muzycznych – „Silver  

Guns”  

 

 W ramach projektu „RegioActive” spotkało się i zaprzyjaźniło dwóch wybitnych 

muzyków: Jacek Hałas i Jarosław Chilkiewicz, zaproszeni najpierw do pełnienia roli 

instruktorów w osobnych tandemach. Zainspirowani przez Daniela Jacewicza spotkali 
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się w pracy twórczej dodatkowo współtworząc duet „Silver Guns”, którego nazwa 

wzięła się od koloru ich włosów. Stworzyli muzyczną opowieść o wyimaginowanej 

a może rzeczywistej krainie Pomeranii jako regionie transgranicznym na temat jego 

przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. Kategoria pogranicza stała się ideą animującą 

całe to znakomite wydarzenie twórcze, które nie powstałoby i nie zachwycało, gdyby 

nie projekt „RegioActive”.  

 W wymiarze ideologicznym działanie zakładało ożywienie dziedzictwa kultu-

rowego regionu poprzez sięgnięcie do odnalezionych niedawno notacji utworów mu-

zycznych Wisława z Rugii, głównie krótkich melodii albo ich cząstkowych fragmentów 

w formie zbliżonej do rytmów tanecznych oraz ballad miłosnych. Te źródła stały się 

inspiracją do dialogów improwizowanych na gitarę akustyczną (Jarek Chilkiewicz) oraz 

akordeon i lirę korbową (Jacek Hałas). W efekcie miało powstać kilka wspólnych kom-

pozycji scalających stylistykę rockową i folkową. Ideą wiodącą było wzajemne animo-

wanie się wybitnych artystów do przekraczania swoich preferencji i nawyków muzycz-

nych, poprzez zidentyfikowanie się z duchowością pogranicza Pomeranii w całej jej 

złożoności, ale poprzez pryzmat subiektywnej wrażliwości.   

 W wymiarze teleologicznym chodziło o wykorzystanie wielkich potencjałów 

twórczych obu wykonawców do improwizacyjnego działania na rzecz poszukiwania 

tożsamości muzyczno-kulturowej regionu transgranicznego, w jakim realizowany był 

projekt „RegioActive” oraz doprowadzenie do wykreowania scalonych stylistycznie 

kilku utworów muzycznych – instrumentalnych lub instrumentalno-wokalnych, które – 

być może – staną się cząstką identyfikacji społeczno-kulturowej jego mieszkańców.  

 W wymiarze metodycznym były to zabiegi animacyjne animatora animatorów 

w poprzek tandemów ale w strukturze całościowego procesu aktywizacyjnego. Ponadto 

wystąpiła intensywna inter-animacja twórców w procesach wspólnej kreacji, dodatkowo 

z udziałem Katarzyny Sondej, z kolejnego tandemu. Improwizowane wykonania skom-

ponowanych wspólnie utworów opartych na mieszance kulturowej stylów i gatunków 

z wpływami wschodnimi i zachodnimi podczas wydarzeń projektu „RegioActive” po-

budzały publiczność lokalną i transgraniczną do wspomnień, nostalgii, przeżyć flasho-

wych, odkryć muzycznych, wyjątkowych przeżyć estetycznych. Wreszcie nagranie tych 

utworów w warunkach studyjnych w Goleniowie pozwoliło na ich utrwalenie i stworzy-

ło możliwość wydania płyty w celach ich upowszechniania.  

W wymiarze aksjologicznym należy w tym przypadku wyeksponować dwie ka-

tegorie: pogranicze i transgresja twórcza. Wartość pogranicza i jego życiodajność moc-
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no się manifestowała w tej działalności zarówno w procesach twórczych jak i oddzia-

ływaniu na odbiorców. Podobnie było z transgresją twórczą, bowiem jeden i drugi wy-

konawca oraz towarzysząca im wykonawczyni jednoznacznie potwierdzili, że nigdy 

dotąd nie tworzyli i nie wykonywali takiej muzyki, która odległa była od ich dotychcza-

sowego profilu artystycznego. Transgresja dała się także zauważyć wśród młodszych 

widzów z grup polskich, niemieckich i międzynarodowych, którzy z olśnieniem odkry-

wali wartości muzyki tradycyjnej w nowych aranżacjach rockowych i muzyki rockowej 

w hybrydowych połączeniach z folkiem.  

W wymiarze ewaluacyjnym najważniejsze było sprowokowane projektem „Re-

gioActive” powstanie nowego wyjątkowego duetu muzycznego oraz utworów muzycz-

nych starających się twórczo uchwycić duchowość krainy Pomeranii, de facto pozba-

wionej w wyniku procesów historycznych swoich rozległych i głębokich źródeł identy-

fikacji kulturowej.  

 

5.8. Miłośnicy wiejskości twórcami artystowskimi - „Balet Traktorów”  

 

 W tandemie Peter Wolter, Beatrice von Gynz-Rekowski, Jacek Hałas i Aleksan-

der Kwietniak udało się z wielkim sukcesem dzięki projektowi „RegioActive” zaini-

cjować, zrealizować i zaprezentować finalny produkt działania animacyjnego - tak na-

zwanego przez jego twórców, wykonawców i uczestników - „Balet Traktorów”. W tan-

demie spotkali się miłośnicy wiejskości, z jednej strony – niemieckiej – miłośnicy za-

bytkowych traktorów mieszkający na wsi, z drugiej – polskiej – Jacek Hałas i muzycy 

Kapeli Teatru Brama grający na instrumentach muzykę folkową pochodzącą z różnych 

kręgów kulturowych, nie mieszkający co prawda na wsi, ale zauroczeni duchowością 

wiejskości i chłopskiej kultury tradycyjnej traktowanej przez nich jako źródło inspiracji 

twórczych. Pracowali ze społecznościami wiejskimi po obu stronach granicy (Schönfeld 

i Strzelewo). To z tych społeczności oraz ich środowisk naturalnych i kulturowych wy-

niknęła idea przygotowania i wykonania układu choreograficznego w wykonaniu ma-

szyn traktorowych prowadzonych przez ich miłośniczki i miłośników do akompania-

mentu utworów skomponowanych i wykonanych przez członków Kapeli na żywo.  

 W wymiarze ideologicznym chodziło z jednej strony o rewitalizację dziedzictwa 

kulturowego – materialnego, społecznego i muzycznego wsi tego regionu transgranicz-

nego, a z drugiej wygenerowanie idei wspólnego działania twórczego z mocnym zaan-

gażowaniem wiejskiej społeczności i doprowadzenie do wykreowania i wykonania 
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dzieła artystowskiego w postaci „Baletu Traktorów”, czyli czegoś co jest własne, wy-

jątkowe, wręcz unikatowe i niezmiernie wartościowe dla tych społeczności.  

 W wymiarze teleologicznym chodziło o obudzenie potencjałów twórczych 

w lokalnych społecznościach i synergiczne realizowanie różnych procesów twórczych 

na zasadzie animowania oddolnych inicjatyw i partnerskiego, transgranicznego współ-

działania dwóch – jakby się wydawało na pierwszy rzut oka zasadniczo rozbieżnych – 

światów społecznych: muzyków/muzyczek i traktorzystów/traktorzystek.   

W wymiarze metodycznym praca rozpoczęła się w okresie pandemii poprzez 

wspólne tworzenie kalendarza rolniczego w wersji słowno-obrazowo-dźwiękowej 

w postaci filmików. Powstały wtedy nagrania dźwięków traktorów, które były inspira-

cją nowych kompozycji muzycznych dla Kapeli, a te i inne utwory stały się finalnie 

akompaniamentem pokazu choreografii traktorowej. Towarzyszyło temu doskonalenie 

jakości muzycznej Kapeli w sferze wykonawczej pod okiem Jacka Hałasa. Niemiecka 

grupa animowana przez Petera Woltera próbowała myśleć i działać w kierunku stwo-

rzenia układu tanecznego, który ostatecznie ułożyła jedna z traktorzystek młodej gene-

racji i prowadziła próby na miejscowych placach i boiskach. Pozostało wreszcie zgranie 

choreografii z muzykę i odbył się znakomity pokaz „Baletu Traktorów” dla miejscowej 

społeczności lokalnej i gości.  

 W wymiarze aksjologicznym najważniejsze były społeczności i ich obudzone 

potencjały twórcze, co dobitnie potwierdziło w tym przypadku realizację najważniej-

szych celów całego projektu „RegioActive”. Wartości tradycyjne stały się kanwą tego 

projektu, ale zostały zinterpretowane współcześnie w nowej formule. Wspólnoty wiej-

skie zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie wyróżniały się w tym projekcie 

szczególną swoistą duchowością, która przez wielu wykonawców i uczestników projek-

tu odbierana była w kategoriach higieny cywilizacyjnej wobec dominacji techniki, ry-

walizacji i pośpiechu.   

W wymiarze ewaluacyjnym w tym przypadku zauważyć należy znaczenie, jakie 

to działanie miało i ma dla lokalnej społeczności, która dotąd nie była w takie przedsię-

wzięcia angażowana. Stało się w pewnym sensie kapitałem społeczno-kulturowym, 

który może procentować w przyszłości, bo idea zjazdów starych traktorów jest tu od 

dawna żywa. Poza tym twórczo i wykonawczo rozwinęła się druga grupa a mianowicie 

Kapela Teatru Brama, wzbogacając swój repertuar, mając satysfakcję z udziału w wy-

jątkowym działaniu twórczym, doskonaląc swój kunszt wykonawczy i korzystając 
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z atmosfery gościnności i otwartości sympatycznych traktorzystek i traktorzystów oraz 

ich rodzin.  

 

5.9. Emancypacja dziewcząt przez muzykę – „Jung Duxius”  

 

 Działalność animacyjną przez muzykę prowadziła w projekcie „RegioActive” 

po stronie niemieckiej Edyta Rogowska wraz ze swoim zespołem „Duxius”. W szcze-

gólności interesowała ją praca z dziewczętami pochodzącymi z różnych społeczności, 

które potrzebowały wsparcia w rozwoju ich talentów muzycznych, a nie znajdowały go 

z powodu ich defaworyzowania w relacjach społecznych i artystycznych. Tak jako re-

zultat projektu „RegioActive” powstała grupa „Jung Duxius”, którego animatorką i in-

struktorką była Edyta Rogowska.  

 W wymiarze ideologicznym wyeksponowana została przez animatorkę filozofia 

feminizmu i idee empowermentu oraz emancypacji. Medium, które miało kierować 

ideowo działaniem, była muzyka rozrywkowa, twórczo i oryginalnie uprawiana też 

przez samą animatorkę ze swoim zespołem. To ona stała się dla młodych dziewcząt 

wzorem do naśladowania ale jednocześnie wspierającą powierniczką i rozumiejącą 

opiekunką.  

 W wymiarze teleologicznym chodziło w tym przypadku o zorganizowanie ta-

kich warunków aktywności twórczej, aby młode dziewczyny doświadczające z różnych 

względów defaworyzacji w swoich środowiskach, mogły poprzez muzykę wzmocnić 

poczucie własnej wartości, rozwinąć się twórczo i wkraczać na ścieżkę uprawiania mu-

zyki na scenie w miarę własnych możliwości.   

 W wymiarze metodycznym było to przede wszystkim zachęcanie przez anima-

torkę dziewcząt do samodzielności twórczej na miarę ich aktualnych możliwości (np. 

skomponowanie i wykonanie własnej piosenki), organizowanie transgresyjnych wyda-

rzeń z ich udziałem (np. oglądanie i słuchanie innych piosenkarek), włączanie ich do 

swojego zespołu, zachęcanie do tworzenia własnych zespołów i występów, prowadze-

nie prób, warsztatów, e-animacji w okresie pandemii, promowanie poprzez filmiki za-

mieszczane w Internecie, organizowanie występów, przygotowywanie aranżacji 

i wspólne wykonywanie autorskich piosenek bądź coverów, współpraca twórcza i ani-

macyjna z kolektywami artystycznymi i instytucjami organizującymi festiwale, nagry-

wanie występów i promowanie medialne efektów twórczości dziewcząt.  
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 W wymiarze aksjologicznym z oczywistych względów ważniejsza od osiąganej 

jakości muzycznej była emancypacja przez muzykę, co oznaczało doprowadzenie do 

debiutu scenicznego czy autorskiego oraz spowodowanie zmiany w nastawieniu do po-

czucia własnej wartości poprzez doprowadzenie do samorealizacji twórczej na miarę 

możliwości każdej z dziewcząt.  

 W wymiarze ewaluacyjnym ważna była twórczość, to znaczy zaangażowanie 

dziewcząt z pasją w procesy twórcze i sytuacje wykonawcze niezależnie od tego, czy 

łączyło się to z dokonaniem autorskim. Mniej ważne było koncertowanie dla licznie 

zgromadzonej publiczności, choć dla każdej wykonawczyni i każdego wykonawcy ma 

to duże znaczenie, o czym dobrze wiedzą wszyscy animatorzy, którzy eksponują wła-

śnie emancypację przez muzykę, czy szerzej sztukę w swoich działaniach. Ważne było 

też przygotowanie na ewentualne pierwsze niepowodzenia oraz wspieranie w pokony-

waniu tremy i oporów przed występowaniem oraz manifestowaniem swojej niezależno-

ści i podmiotowości w sferze publicznej.  

 

5.10. Animacja dzieci ulicy przez performance – „Gang Złotych Dzieci”  

  

 Rika Weniger i Marlene Furmann wraz ze swoją grupą młodych performerek 

i performerów przeprowadziły podczas mikrofestiwalu w Neubrandenburgu różnorodne 

działania animacyjne w peryferyjnej dzielnicy miasta Datzeberg wykorzystując poten-

cjał sztuk performatywnych wykonywanych w miejscach publicznych. Postrzegając 

wielokulturową społeczność tej dzielnicy jako marginalizowaną, defaworyzowaną, cza-

sami wręcz stygmatyzowaną postanowiły ożywić jej życie społeczne i kulturalne po-

przez sztukę ją angażującą. Najbardziej zaangażowane okazały się dzieci z tej dzielnicy, 

które cały swój czas wolny spędzały na ulicach, bawiąc się a czasami rozrabiając. Ani-

matorki nie planowały takiego zaangażowania dzieci, ale ostatecznie to one stały się 

w tym działaniu najważniejsze. Z racji swojego hałaśliwego zachowania podczas festi-

walu w centrum handlowym i w trakcie akcji performatywnych na ulicach zyskały so-

bie miano „Gang Złotych Dzieci”.  

W wymiarze ideologicznym decydująca była ponownie animacja zmiany pro-

humanistycznej poprzez działania performatywne angażujące peryferyjną społeczność 

lokalną dużego, pogranicznego miasta. Chodziło o zainicjowanie i zrealizowanie dzia-

łań nastawionych na identyfikację z miejscem i zwiększenie zaangażowania w kon-

struowanie i rozwijanie jego wielokulturowej tożsamości. Działo się to w społeczeń-
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stwie postzależnościowym, doświadczonym okresem NRD, w środowisku nasyconym 

potomkami uchodźców pochodzących z kręgu kultury arabskiej, rodowitymi tubylcami, 

ale też przybyszami z Polski i innych krajów świata. 

 W wymiarze teleologicznym artywistyczne działania performatywne miały na 

celu aktywizację lokalnej społeczności wokół jej problemów życiowych, przyczynienie 

się do powstania nowych kolektywów performatywnych na zasadzie ruchów oddol-

nych, zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na potrzeby kulturalne i możliwości ich 

zaspokajania, pobudzenie działalności istniejących w Neubrandenburgu grup performa-

tywnych i pojedynczych twórców. W konsekwencji z dzielnicy „uśpionej” kulturalnie 

miała oddolnie zrodzić się atmosfera sprzyjająca transformacji w kierunku „dzielnicy” 

pobudzonej.  

 W wymiarze metodycznym wykorzystywano przede wszystkim różnego rodzaju 

akcje performatywne realizowane w wynajętych, opustoszałych pomieszczeniach jed-

nego z pięter lokalnego centrum handlowego, bowiem jednocześnie było to miejsce 

(wraz pobliskim placem) częstych wizyt mieszkańców dzielnicy na zakupach. Przepro-

wadzono zatem różnego rodzaju parady, przejścia po dzielnicy w specjalnych strojach, 

z transparentami i hasłami wykrzykiwanymi przez mikrofon, mini-spektaklami i działa-

niami parateatralnymi, stoiskiem wróżbity przepowiadającego przyszłość, fotografa 

wykonującego zdjęcia rodzinne, pianisty grającego podczas projekcji niemego kina, 

rozmowy o ogniu, kamieniach i lesie, jeżdżenie windą w towarzystwie performera 

z grającą walizeczką itd. itp. Odbyły się ponadto warsztaty cyrkowe dla grupy wielokul-

turowej, pokaz fire show, spektakl na temat złości i jej wyładowywania, działanie per-

formatywne w formule baletu wózków sklepowych. Animowane „dzieci ulicy” dodały 

od siebie spontaniczne bieganiny, podglądactwo, jeżdżenie schodami ruchomymi, para-

dowanie w ofiarowanych im złotych strojach, przemieszczanie się na hulajnogach po 

placu itd.  

 W wymiarze aksjologicznym animowanie „dzieci ulicy” ma głęboki sens peda-

gogiczny, bowiem często pochodzą one z zaniedbanych środowisk, patologicznych ro-

dzin, defaworyzowanych społeczności, a ich potencjał twórczy nie zawsze jest zauwa-

żany i należycie rozwijany. Dzielnica Datzeberg w dniach festiwalu przeżywała niewąt-

pliwie swoje święto, co pozostało w pamięci jej mieszkańców jako ważny ślad. Swoją 

wartość kulturotwórczą i animacyjną potwierdziły jednoznacznie kolektywy performe-

rów angażujące społeczności. Tu sztuka łączy się z edukacją, współtworząc ważny poli-

tycznie ruch artywistyczny.  
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 W wymiarze ewaluacyjnym najważniejsze było w tym przypadku zaangażowa-

nie lokalnej społeczności w odbiór i uczestnictwo w wydarzeniach festiwalowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem wyjątkowej nadaktywności dzieci w liczbie kilkudziesię-

ciu. Usytuowanie w centrum handlowym i jego najbliższej okolicy skutkowało inten-

cjonalną bądź przypadkową ale liczną publicznością. Wychodzenie do ludzi, poprzez 

parady i spacery między blokami mieszkalnymi odwróciło to usytuowanie z doskona-

łym skutkiem. To animatorzy poszli do ludzi, a nie tylko czekali na nich w centrum. 

Akcje performatywne miały ważne przesłania perswazyjne o charakterze animacji 

zmiany prohumanistycznej.  

 

5.11. Krytyczno-radykalna manifestacja teatralna na ulicach – „Barykada” 

  

 W tandemie Marcin Kęszycki, Krzysztof Gmiter, Katja Klemt i Georg Meier 

oraz w gronie zaproszonych uczestników zrodził się pomysł przygotowania i wykona-

nia w trakcie różnych wydarzeń w ramach projektu „RegioActive” teatralizowanego 

widowiska ulicznego o nazwie „Barykada”, jako polsko-niemieckiej manifestacji prze-

ciwko wojnie, nierównościom, nieposzanowaniu praw człowieka, bezsensowym zaka-

zom, ograniczeniom praw obywatelskich. Pomysł powstał podczas jednego ze spotkań 

w warunkach pandemii w czasie wydarzeń Strajku Kobiet w 2020 roku, kiedy to dwie 

młode uczestniczki grupy polskiej opowiadały o swoim udziale w manifestacji ulicznej 

w dramatycznych okolicznościach. To obudziło u Marcina Kęszyckiego wspomnienia 

jego udziału w majdanie kijowskim i zaobserwowanych wtedy przejmujących scen wy-

konywania sztuki na ulicznych barykadach. Tak stopniowo wyzwalał się proces twór-

czy zakończony finalnie zwartym koncepcyjnie i ekspresyjnym wykonawczo oraz głę-

bokim ideowo działaniem kilkunastoosobowego kolektywu polskich i niemieckich per-

formerów.  

 W wymiarze ideologicznym „Barykada” miała niewątpliwie wydźwięk działania 

prohumanistycznego i prodemokratycznego. Była reakcją na obserwowane w obu kra-

jach zachowania służb publicznych w okresie pandemii, kiedy ograniczano prawa oby-

watelskie. Widowisko uliczne miało być przejawem krytyczno-radykalnego sprzeciwu 

wobec takiej polityki władz, a jego wymową ideową wzmocniły wyraźnie wydarzenia 

związane ze Strajkiem Kobiet, kryzysem uchodźczym na granicy polsko-białoruskiej 

i wreszcie wojną, która nagle wybuchła na terenie Ukrainy w lutym 2022 roku.  
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 W wymiarze teleologicznym chodziło o postawienie tamy – w sposób symbo-

liczny poprzez działanie twórcze – dewastacji sfery publicznej i apelowanie do sumień 

obywateli w obronie wolności, równości, pokoju, praw człowieka, swobód obywatel-

skich itd.  

 W wymiarze metodycznym odbywało się w tym przypadku zbieranie w toku 

„burzy mózgów” w zespole polsko-niemieckim pomysłów oraz w toku intencjonalnie 

prowadzonych obserwacji życia publicznego i poszukiwań archiwalnych w Internecie 

materiałów ilustrujących faktycznie realizowane w różnych kontekstach historycznych 

akcje protestacyjne połączone z budowaniem barykad na ulicach. Wykonawcy i uczest-

nicy gromadzili hasła wznoszone podczas tych manifestacji, aby je potem wykorzystać 

w widowisku. Gromadzono w różny sposób rekwizyty, między innymi na złomowi-

skach, które stały się elementami scenografii. Wspólnie projektowano poszczególne 

fragmenty widowiska, przygotowywano scenariusz, ćwiczono poszczególne sceny 

i ostatecznie wyposażono zespół w kostiumy, aby przygotować i wystawić widowisko 

w przestrzeniach publicznych podczas wydarzeń projektu „RegioActive”.  

 W wymiarze aksjologicznym wzięte w obronę zostały podstawowe wartości 

humanistyczne i demokratyczne, na czele z pokojem i prawami człowieka, ale także 

w sposób sugestywny wyrażone, aby dotrzeć do widzów gromadzących się celowo wo-

kół miejsc realizacji widowiska bądź przypadkowych przechodniów na ulicach miast. 

Jednocześnie dla twórców, wykonawców, uczestników i widzów była to forma edukacji 

obywatelskiej.  

 W wymiarze ewaluacyjnym należy postrzegać to osiągnięcie jako istotne doko-

nanie artywistyczne. Performerzy z dwóch sąsiadujących ze sobą krajów, w których 

doświadczenie wojny i totalitaryzmu było decydujące o wzajemnych relacjach do dziś, 

stworzyli widowisko parateatralne traktowane przez nich jako manifestacja o charakte-

rze politycznym i wystawili je łącznie przez bardzo liczną publicznością. Ponadto 

współpraca nad tym i innymi działaniami performatywnymi przyczyniła się do powsta-

nia – przynajmniej na czas realizacji projektu „RegioActive” – zwartego, zaangażowa-

nego społecznie i działającego animacyjnie w społecznościach polsko-niemieckiego 

kolektywu twórczego.  
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6. Podsumowanie i rekomendacje  

 

 W 2015 roku zaproponowałem doprecyzowanie istoty animacji kultury poprzez 

wskazanie pięciu jej cech konstytutywnych. Należą do nich: pojmowanie animacji jako 

ożywiania, aktywizowania, zmieniania itp.; traktowanie kultury własnej pojedynczych 

osób i grup społecznych jako zasadniczego przedmiotu jej oddziaływań; realizowanie 

działań animacyjnych w oparciu o zasady humanistycznej metodyczności, przyjęcie 

konstruktywnego relatywizmu aksjologicznego za niezbędny warunek postrzegania 

animacji kultury jako idei pedagogicznej oraz uznanie swoistej roli społecznej animato-

ra w inicjowanym i realizowanym działaniu [zob. Kubinowski 2015].  

 Przyjrzyjmy się w podsumowaniu niniejszego opracowania projektowi „Regio-

Active” tym razem poprzez pryzmat tych pięciu cech konstytutywnych zakładanych 

i zrealizowanych procesów animacyjnych.  

 Projekt „RegioActive” bez wątpliwości przyczynił się całościowo do ożywiania, 

aktywizowania i przez to zmieniania życia społeczno-kulturalnego tego regionu trans-

granicznego. Zrealizowany został tym samym podstawowy cel projektu, a mianowicie 

aktywizacja społeczno-kulturalna. Potwierdziła się także efektywność zaprogramowa-

nego modelu prowadzenia i organizowania działalności animacyjnej w oparciu 

o współpracę dwóch ośrodków: bröllińskiego i goleniowskiego, ich kadry, zaproszo-

nych do współpracy wykonawców merytorycznych oraz personelu ich wspomagające-

go. Dynamiczne sieciowanie w aktywizacji społeczno-kulturalnej tego regionu powio-

dło się w takim zakresie i w takiej mierze, w jakich było to możliwe w trudnych warun-

kach realizacji projektu. Doświadczenie tej współpracy stanowi teraz znakomity poten-

cjał kontynuowania analogicznej pracy ze społecznościami w tych samych i przede 

wszystkim nowych miejscach po obu stronach granicy. Nie ma wątpliwości, że praca ta 

ma głęboki sens i służy rozwojowi regionu w różnych wymiarach.    

 Kategorię „kultury własnej” regionu transgranicznego rozumiano w projekcie 

„RegioActive” bardzo szeroko, uwzględniając przy tym dodatkowo rozmaite jej uwa-

runkowania, między innymi: historyczne, przyrodnicze, geograficzne, architektoniczne, 

ekonomiczne, społeczne, edukacyjne, infrastrukturalne, kadrowe. W sposób szczególny 

zamanifestowała się w nim kategoria „pogranicza”  i to nie tylko w odniesieniu do wy-

miaru geograficznego odzwierciedlonego w idei transgranicznej Pomeranii. Kategoria 

ta to między innymi pogranicza na stykach: różnych kultur i narodów, różnych dziedzin 
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i stylów sztuki, różnych pokoleń twórców i uczestników, różnych osobowości i indywi-

dualności, różnych idiomów i konwencji artystycznych, powiązań temporalnych i prze-

strzennych. Owa kultura własna to przede wszystkim: osobiste zainteresowania i pasje 

uczestników, tradycje lokalne społeczności, preferencje wspólnot, grup, osób, źródła 

zastane i kreacje innowacyjne, porozumienie w procesach twórczych, otwartość na 

wymianę, uczenie się od siebie nawzajem, sprawczość i samorealizacja.   

 Metodyka realizacji projektu „RegioActive” opierała się na podstawach myśle-

nia humanistycznego i zasadach współdziałania podmiotowego. Oparta była na identy-

fikowaniu, aktywizowaniu i rozwijaniu potencjałów instytucjonalnych, wspólnotowych, 

osobowych oraz pierwszoplanowego traktowania inicjatyw oddolnych w uruchamia-

nych i realizowanych procesach twórczych. Dobrowolność uczestnictwa i ewentualność 

rezygnacji z udziału stanowiły z jednej strony potwierdzenie humanistycznej metodycz-

ności, ale z drugiej były ogromnym wyzwaniem, przed jakim stanęli wszyscy animato-

rzy uczestniczący w tych procesach. Cała gama zastosowanych z powodzeniem bądź 

mniej efektywnych zabiegów animacyjnych, opisana w niniejszym opracowaniu, wzbo-

gaciła dotychczasową wiedzę z tego zakresu i przede wszystkim umiejętności poszcze-

gólnych wykonawców.   

 Wykonawcy i uczestnicy projektu „RegioActive” stosowali we wzajemnych 

relacjach i podejmowanych działaniach konstruktywny relatywizm aksjologiczny z eks-

ponowaniem i poszanowaniem wartości humanistycznych i demokratycznych. Ozna-

czało to, że wartościowanie w projekcie było odpowiednio dopasowywane do danego 

przypadku. Kategorycznie dbano o unikanie jednostronnego, autorytarnego oceniania 

siebie nawzajem. Dla każdego człowieka ważna jest kwestia uznania w procesach twór-

czych z jego udziałem, ale kryteria artystyczne były w tym projekcie wtórne w stosunku 

do osiągnięć prorozwojowych, prospołecznych, proosobowych itd. Każdy przypadek 

rozpatrywany był z zastosowaniem adekwatnych dla niego kryteriów ewaluacyjnych. 

Jednoznacznie ważniejsze stały się aspekty jakościowe aniżeli ilościowe w prowadzonej 

w ramach całego projektu ewaluacji dialogicznej, uczestniczącej.  

 Szczególną rolę w projekcie „RegioActive” odegrali zatrudnieni w nim oraz 

spontanicznie pojawiający się okazjonalnie spośród uczestników animatorzy, różnie 

nazywani formalnie we wniosku projektowym i oficjalnych dokumentach, począwszy 

od menedżerki projektu, poprzez koordynatorów merytorycznych w obu ośrodkach 

(animatorów animatorów), zatrudnionych wykonawców (twórców, animatorów, mene-

dżerów) i szczególnie angażujących się uczestników poszczególnych grup. Były w tym 
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gronie osoby, które mają ogromne doświadczenie i duży dorobek w działalności anima-

cyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w niej metodyki uprawiania 

sztuki angażującej społeczności. Jednak były też i takie, które owych doświadczeń mia-

ły mniej albo po raz pierwszy wykonywały takie role w projekcie. Projekt „RegioAc-

tive” stał się swego rodzaju testem dla tych osób, na ile mogą i czy zechcą podejmować 

się analogicznej pracy w przyszłości. Z pewnością też znacznie rozbudował, zacieśnił 

i wzmocnił sieć takich animatorów, którzy – niezależnie od doświadczenia – wydatnie 

rozwinęli wachlarz swoich kompetencji w nowych obszarach, formułach, warunkach 

działalności animacyjnej prowadzonej w regionie transgranicznym.  

 W tym miejscu spróbujmy sformułować kilka kluczowych rekomendacji, wyni-

kających zarówno z założeń programu i projektu jak i doświadczeń w jego realizacji ale 

także z potrzeb i zamierzeń, które mogą stanowić podstawę do refleksji nad potencjałem 

efektów projektu „RegioActive” o charakterze długofalowych w odniesieniu do konty-

nuowania społeczno-kulturalnej aktywizacji tego transgranicznego regionu, choć nie 

tylko.   

 Oba ośrodki: goleniowski i brölliński podtrzymują oraz deklarują gotowość 

i chęć kontynuowania zainicjowanej w projekcie „RegioActive” współpracy dokładnie 

w tym samym zakresie przedmiotowym w tym samym regionie i według przyjętego 

modelu strukturalnego w oparciu o swój potencjał, dorobek, kadrę, kompetencje, infra-

strukturę i nastawienie na innowacyjność i rozwój. Można zatem zaproponować już 

teraz rozpoczęcie współpracy tych ośrodków nad wnioskiem aplikacyjnym i ewentual-

nie kolejnym projektem o roboczej nazwie „RegioActive 2”, z wykorzystaniem dotych-

czasowej sieci współpracy osobowo-instytucjonalnej, poszerzanej o nowe podmioty 

zainteresowane taką pracą w regionie.  

 Szczegółowe rozwiązania metodyczne zasadniczo potwierdziły swoją efektyw-

ność w trakcie realizacji projektu, jednak warto zastanowić się, co można ewentualnie 

zmienić, ulepszyć, jak pomyśleć o nowych obszarach działań, nowych podmiotach wy-

konawczych, nowych rozwiązaniach wzbogacających dotychczasowe osiągnięcia. Do 

propozycji w tym zakresie można zaliczyć: rozwinięcie palety różnych dziedzin sztuki 

wykorzystywanych w działaniach animacyjnych, także tych nienależących do sztuk 

performatywnych; zwiększenie liczby tandemów do dziesięciu i zaplanowanie wstęp-

nego mapowania potencjałów osobowo-instytucjonalnych w regionie w celu rozwoju 

dotychczasowego sieciowania; zastąpienie duetów zespołami trzyosobowymi w skła-

dzie: twórca, animator i menedżer oraz dobór kompetencyjny do wykonywania tych 
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zadań z utrzymaniem zasady hybrydowości; większe otwarcie się na różne grupy et-

niczne, narodowościowe, kulturowe przebywające na stałe lub czasowo w regionie, ze 

szczególnym uwzględnieniem środowiska uchodźców po obu stronach granicy; utrzy-

manie trzyletniego okresu realizacji nowego projektu; skupienie się wyłącznie na części 

działaniowej i przeznaczenie na nią zwiększonego w stosunku do dotychczasowego 

dofinansowania na zasadzie równorzędności partnerskiej.   

 Ważna może okazać się także instytucjonalizacja zainicjowanej sieci współpracy 

poprzez utworzenie Internacjonalnej Akademii Menedżerów i Animatorów Kultury 

prowadzonej wspólnie przez dwa ośrodki: goleniowski i brölliński w oparciu o przyjęty 

i dofinansowany długofalowy program wzmocnienia i rozwoju potencjału kadrowego 

w postaci szkoleń, konferencji, warsztatów, barterów, baz źródłowych, publikacji meto-

dycznych itd. dla twórców, animatorów i menedżerów zainteresowanych prowadzeniem 

w regionie pracy projektowej na polu aktywizacji społeczno-kulturalnej. Akademia ta 

mogłaby zainicjować i rozwijać swoją działalność poprzez współpracę ze środowiskiem 

artystycznym i akademickim krajowym i międzynarodowym o szerszym zasięgu.  

 Ważne jest także wzmocnienie obu ośrodków: goleniowskiego i bröllińskiego 

poprzez wzbogacenie infrastruktury w tych zakresach, które są obecnie najpilniejsze, 

oraz rozwój istniejących i nowych kolektywów twórczych, w szczególności doprowa-

dzenie do powstania stałej, wieloosobowej, przygotowanej dobrze do prowadzenia dzia-

łań twórczych, animacyjnych i edukacyjnych grupy cyrkowej w Bröllinie. Istniejące 

i wzbogacone zasoby materialne i osobowe obu ośrodków mogą bowiem wydatnie 

przyczynić się do zintensyfikowania wymiany polsko-niemieckiej w tym regionie po-

przez współpracę na polu jego aktywizacji społeczno-kulturalnej.  
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