Kindermiasto Zgorlitz
Die deutsch-polnische Kinderstadt in Görlitz / Zgorzelec
DOKUMENTATION
Polsko-Niemieckie Miasto Dzieci w Zgorzelcu / Görlitz
DOKUMENTACJA

DIE KINDERMIASTO ZGORLITZ AUF EINEN BLICK

Die Kindermiasto ist eine Stadt, in welcher die Kinder das Sagen haben und sie
selbst gestalten.

Wahlspruch: Kinder als Erwachsene
Amtssprachen: Deutsch und Polnisch
Anzahl Einwohner:innen: 200
Alter der Einwohner:innen: 7 bis 14 Jahre
Dauer: 8 Tage
Turnus: alle 2 Jahre, seit 2020 abwechselnd mit einem Vorbereitungsworkshop
Durchführungsort: abwechselnd in Zgorzelec und Görlitz
Gut zu wissen:
▹ Die Kindermiasto Zgorlitz ist ein Großspielprojekt, welches sich an dem pädagogischen Konzept von Kinderstädten orientiert.
▹ Interessierte Erwachsene und Eltern dürfen die Kinderstadt nur in Begleitung von den
Kinderstadtführer:innen betreten. Betreuer:innen sind zwar erlaubt, haben aber vor
allem die Aufgabe, die Kinder bei der Gestaltung der Stadt zu unterstützen.
▹ Gegründet wurde das Projekt im Jahr 2004.
▹ Hinter der Kindermiasto stehen viele Initiativen und Menschen aus Görlitz und
Zgorzelec.

KINDERMIASTO ZGORLITZ W ZARYSIE
Kindermiasto to miasto zarządzane przez dzieci.
Hasło wyborcze: Dzieci jak dorośli
Język urzędowy: polski i niemiecki
Liczba mieszkańców: 200
Wiek ludności: od 7 do 14 lat
Czas trwania: 8 dni
Turnus: co dwa lata. Od 2020 w przerwie między edycjami odbywają się także
warsztaty przygotowawcze – Laboratorium Kindermiasta Zgorlitz.
Miejsce: na przemian w Zgorzelcu i Görlitz
Co warto wiedzieć:
▹ Kindermiasto Zgorlitz jest grą na dużą skalę, opartą na pedagogicznej koncepcji miast
dzieci.
▹ Opiekunowie są wprawdzie do dyspozycji najmłodszych, ale ich głównym zadaniem
jest wspieranie uczestników w kształtowaniu miasta. Rodzice i zainteresowani
miastem dorośli mogą je odwiedzać, jednakże poruszanie się po miasteczku jest
możliwe wyłącznie w towarzystwie dziecięcego przewodnika.
▹ Projekt powstał w 2004 roku.
▹ W projekcie Kindermiasto jest zaangażowany szereg inicjatyw oraz ludzi ze Zgorzelca
i Görlitz.
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DER ALLTAG IN DER
KINDERMIASTO ZGORLITZ
Alle zwei Jahre lädt die Kindermiasto Zgorlitz (kurz: Kimi) ¹ 200 deutsche und polnische Kinder aus Görlitz/Zgorzelec dazu ein, ihre eigene Stadt zu gestalten. Die Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren können in der Kimi verschiedene Berufe ausprobieren
und zum Beispiel im Restaurant, in der Stadtverwaltung (Rathaus, Bank, Arbeitsamt),
in der Tischlerei oder dem Werbebüro arbeiten. Das dabei verdiente Kinderstadtgeld
(Elefanten, Kamele, Affen, Frösche) kann in der Kimi für Produkte und Dienstleistungen ausgegeben werden. Jeden Tag kommen die Einwohner:innen der Kimi zu gemeinsamen Versammlungen zusammen, in denen sie sich über den Alltag in der
Kinderstadt austauschen und Regeln für das gemeinsame Leben beschließen. Wie in
einer normalen Stadt werden auch in der Kindermiasto Zgorlitz Bürgermeister:innen
gewählt. Für dieses Amt kann sich jedes teilnehmende Kind bewerben. In der Kindermiasto gibt es sogar zwei Vertreter:innen, und zwar eine:n deutsche:n und eine:n polnische:n Bürgermeister:in. Im Jahr 2021 wählten die Kinder neben den Bürgermeister:innen zusätzlich einen Stadtrat. Dieser hat die Aufgabe die Bürgermeister:innen
bei Regierungsarbeit zu unterstützen. Im Vorfeld der Wahlen haben die Kandidat:innen die Möglichkeit, eine eigene Wahlkampfkampagne durchzuführen.

ŻYCIE W KINDERMIEŚCIE ZGORLITZ
Co dwa lata Kindermiasto Zgorlitz (w skrócie Kimi) ¹ zaprasza 200 polskich i niemiec
kich dzieci ze Zgorzelca/Görlitz do stworzenia własnego miasta. Uczestnicy w wieku
od 7 do 14 lat mogą w Kimi wypróbować różne zawody i pracować np. w restauracji,
w administracji miejskiej (ratusz, bank, urząd pracy), w warsztacie stolarskim lub
w agencji reklamowej. Za pracę otrzymują wypłatę w miasteczkowej walucie (słonie,
wielbłądy, małpy, żaby). Zarobione pieniądze mogą wydawać na zakupy lub usługi na
terenie Kimi. Każdego dnia mieszkańcy spotykają się na wspólnych zebraniach, na któ
rych omawiają codzienne życie w mieście dzieci i ustalają zasady wspólnego życia. Tak
jak w prawdziwym mieście, w Kindermieście Zgorlitz odbywają się wybory na burmis
trza. Kandydaturę może zgłosić każdy uczestnik. Na ten urząd wybierani zostają dwaj
przedstawiciele, jeden polski oraz niemiecki burmistrz. W ostatniej edycji, w 2021 r.,
dzieci wybierały jednego burmistrza oraz kilkoro radnych, którzy pomagali mu
sprawować władzę. Wybory poprzedza kampania wyborcza, podczas której zgłoszeni
kandydaci przekonują dzieci do oddania na siebie głosu.
1
„Kindermiasto Zgorlitz“ ist eine Wortschöpfung aus den Wörtern Kinder
(auf Polnisch dzieci) und Miasto (auf Deutsch Stadt) sowie den Städtenamen Zgorzelec
und Görlitz.
1
„Kindermiasto Zgorlitz“ jest neologizmem powstałym z połączenia słów Kinder
(po polsku dzieci) oraz miasto (po niemiecku Stadt) jak i nazw miast Zgorzelec i Görlitz.
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MEHRSPRACHIGKEIT IN DER
KINDERMIASTO ZGORLITZ
Die Amtssprachen in der Kindermiasto Zgorlitz sind

Uu: „Fajne jest to, że można wszystko poznać, nawet jak się nie pracuje, można

Deutsch und Polnisch. Alle Angebote, Dokumente, Veranstaltungen und Besprechungen usw. werden deshalb

chodzić i wszyscy wiedzą, że mogą się mnie o coś zapytać.“

in deutscher und polnischer Sprache umgesetzt werden.
Da nicht alle Kinder und Erwachsene beide Sprachen
beherrschen, braucht es in der Kinderstadt viele Sprachmittler:innen. Diese Aufgabe übernehmen die Kinder
gerne selbst. Unterstützt werden sie dabei von Erwachsenen und dem Übersetzungsbüro.

O: „Bo Ty wszystko rozumiesz. My rozumiemy tylko trochę.“
U: „Tak, tylko szkoda, że nie znam angielskiego.“
O: „Możesz się go jeszcze nauczyć.“
U: „Postanawiam, że za dwa lata na Kindermieście będę już mówić po angielsku.“
— Opiekun i uczestnik, jako tłumacz ustny
w trakcie Miasta Dzieci w 2018 r.

WIELOJĘZYCZNOŚĆ
W KINDERMIEŚCIE ZGORLITZ
Językami urzędowymi w Kindermieście Zgorlitz są polski
i niemiecki. Wszystkie oferty pracy, dokumenty, imprezy,
spotkania itp. są więc sporządzane i prowadzone w obu
językach. Ponieważ nie wszystkie dzieci i dorośli znają
drugi język, w mieście dzieci potrzebni są liczni pośred
nicy językowi. Dwujęzyczne dzieci chętnie same podej
mują się tego zadania. Wspierają ich w tym dorośli oraz
biuro tłumaczeń.

K: „Und das Tolle ist, man kann immer alles erforschen und auch wenn man keine
Arbeit hat, kann man herumlaufen und alle wissen, dass sie einen ansprechen
können.“
B: „Und du verstehst alles. Wir verstehen immer nur die Hälfte.“
K: „Ja, nur schade, dass ich kein Englisch spreche.“
B: „Das kannst du ja noch lernen.“
K: „Ich kann mir ja vornehmen, in zwei Jahren bei der Kinderstadt richtig Englisch
sprechen zu können.“
— Betreuer und Kind, welches gerade als Dolmetscher arbeitet,
während der Kinderstadt 2018
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Arbeitsangebote 2021

Oferty pracy w 2021 r.

Zukunftslabor

Laboratorium przyszłości

ARBEITEN IN DER KINDERMIASTO ZGORLITZ

Programmierer:in

Programist(k)a

In der Kindermiasto Zgorlitz können die Kinder Berufe aus vielen unterschiedlichen

Bibliothek

Biblioteka

Schneiderei

Krawiectwo

Papierwerkstatt

Produkcja i obróbka papieru

Lederwerkstatt

Galanteria skórzana

Seilerei

Powroźnictwo

Holzsägewerkstatt und Tischlerei

Tartak i stolarstwo

Buchbinderei

Introligatornia

Schmuckwerkstatt

Jubiler

Instrumentenwerkstatt

Budowa instrumentów

Zirkus

Cyrk

Museum

Muzeum

Theater

Teatr

Aikido-Schule

Aikido

Kinderstadtband

Miejski zespół muzyczny

Bergsteiger:in

Wspinaczka

Sporttrainer:in

Trener sportowy

Rathaus

Ratusz

Kirche

Kościół

Bank

Bank

Umweltamt

Urząd ochrony środowiska

Grenzschutz

Straż Graniczna

Rettungsdienst

Ratownik medyczny

Stadtinfo

Miejski punkt informacji

Tierpflegestation

Opiekun zwierząt

Kindertagesstätte

Przedszkole

Restaurant

Restauracja

Kimi-Zeitung

Gazeta Kimi

Filmstudio

Studio filmowe

Fotostudio

Studio fotograficzne

Werbebüro

Agencja reklamowa

Entspannungsoase

Oaza relaksu

Berufsfeldern ausprobieren. So zum Beispiel in den Bereichen Verwaltung, Politik,
Sprachen, Bildung und Forschung, dem Finanzsektor, Dienstleistungssektor, Transportwesen sowie technische, handwerkliche und künstlerische Berufe. Die Auswahl
der Berufe findet jeden Morgen beim Arbeitsamt statt. Die Kinder arbeiten den ganzen
Tag in den selbstgewählten Beruf. Im Rahmen der Berufe können Kinder spannende
Freizeitangebote für andere Kinder anbieten, z. B. Konzerte oder Theateraufführungen. Außerdem gibt es viele Sportangebote und Erholungsmöglichkeiten für alle –
wie in einer richtigen Stadt. Die Arbeitsstellen sind alle miteinander vernetzt. So gibt
es ein Handelssystem in der Kindermiasto Zgorlitz und die Unternehmen gehen Partnerschaften ein. Außerdem können sich die Kinder mit eigenen Ideen selbstständig
machen.

PRACA W KINDERMIEŚCIE ZGORLITZ
W Kindermieście Zgorlitz dzieci mają okazję zapoznać się z zawodami z wielu różnych
branż. Dotyczy to na przykład administracji, polityki, języków, edukacji i badań nauko
wych, sektora finansowego, usług, transportu, a także zawodów technicznych,
rzemieślniczych i artystycznych. Wybieranie zawodów odbywa się w godzinach poran
nych w urzędzie pracy. W wybranym zawodzie pracują zazwyczaj przez cały dzień.
Wśród ofert pracy w Kimi są także zawody, dzięki którym obywatele miasteczka mogą
ciekawie spędzić wolny czas i odpocząć. Dzieci przygotowują występy, spektakle i kon
certy muzyczne. Są też zajęcia sportowe dla wszystkich. Zupełnie jak w prawdziwym
mieście. Wszystkie miejsca pracy są ze sobą powiązane. Na przykład w Zgorlitz
funkcjonuje system handlu, a przedsiębiorstwa zawierają partnerstwa. Co więcej,
dzieci mogą zakładać własne firmy według własnego pomysłu.
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MITBESTIMMEN IN DER KINDERMIASTO ZGORLITZ
Das Konzept der Kindermiasto Zgorlitz, die Abläufe und die Berufsangebote werden
zwar von Erwachsenen entworfen, den Kindern bleibt dennoch viel Raum für die Umsetzung von eigenen Ideen und gemeinsame Verantwortungsübernahme innerhalb
der Stadt. Von der Auswahl der Berufe, dem eigenständigen Umgang mit dem verdienten Geld und den Pausenzeiten, über die Mitbestimmung im Unternehmen bis
hin zu den Wahlen und der Beteiligung an der täglichen Stadtversammlung: An vielen Stellen können die Kinder sich und ihre Ideen wirksam einbringen. So füllen sie
das Konzept selbstbestimmt mit Leben und machen die Stadt im Miniaturformat zu
einer lebendigen Stadt. Zentrale Rollen nehmen in diesen Prozessen die Bürgermeister:innen, die Stadträte, das Rathaus und die Stadtversammlung ein.

WSPÓŁDECYDOWANIE
W KINDERMIEŚCIE ZGORLITZ
Projekt Kindermiasto Zgorlitz, jego przebieg i oferty pracy zostały wprawdzie opraco
wane przez dorosłych, jednak miasto daje dzieciom wiele możliwości, a nawet inspiru
je i zachęca je do realizowania własnych pomysłów i brania odpowiedzialności za życie
kindermiejskiej wspólnoty. Począwszy od samodzielnego wyboru zawodu, przez
podejście do obowiązków pracowniczych w firmie, samodzielne zarządzanie własnymi
finansami i czasem wolnym, na udziale w wyborach władz i codziennych zebraniach
obywatelskich skończywszy  Kimi nie tylko tworzy przyjazną przestrzeń dla dziecięcej
kreatywności i aktywności, ale też zachęca uczestników do wpływania na działanie
miasteczka. Główną rolę w tych procesach odgrywają burmistrz, radni, ratusz i zebra
nie miejskie.
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LABORATORIUM KINDERMIASTO ZGORLITZ
Als die Kinderstadt 2020 aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste,
haben wir die Gelegenheit genutzt, um die Zusammenarbeit mit einer ganz besonderen Zielgruppe zu verstärken. Jedes Jahr wachsen vielen Jugendliche aus der Kinderstadt heraus. Viele haben bereits mehrere Jahre an der Kinderstadt teilgenommen
und verfügen über einen großen Erfahrungsschatz. Seit 2020 arbeiten wir genau mit
diesen Jugendlichen zusammen. Wir ermutigen sie als Freiwillige weiter an der
Kinderstadt teilzunehmen und mitzuhelfen. Außerdem konzipieren wir mit den
Jugendlichen gemeinsam neue Berufe und verbessern die Abläufe in der Kinderstadt.
Die Besonderheit im ersten Laboratorium im Jahr 2020 war, dass die Teilnehmer:innen einen neuen Namen für die Kinderstadt entwickeln durften. Am Ende der einwöchigen Laboratoriums-Woche konnten wir stolz den neuen Namen der Kinderstadt
verkünden: Die Kindermiasto Zgorlitz. Das Laboratorium findet seitdem alle zwei Jahre und abwechselnd mit der Kindermiasto Zgorlitz statt.

LABORATORIUM KINDERMIASTO ZGORLITZ
Po odwołaniu Miasta Dzieci 2020 z powodu pandemii skorzystaliśmy z okazji, aby
wzmocnić naszą współpracę z bardzo szczególną grupą docelową. Do współpracy
zaprosiliśmy byłych uczestników, którzy z racji wieku zakończyli już przygodę z Mia
stem Dzieci. Pomyśleliśmy, że warto wykorzystać ich doświadczenia i spostrzeżenia,
zachęcić by zostali z nami jako młoda kadra i wolontariusze. Uczestnicy pomagają nam
wymyślać i testować nowe zawody, ale też podpowiadają zmiany, które usprawnią
działanie miasteczka. Podczas pierwszego laboratorium w 2020 roku wyjątkowe było
to, że młodzież miała możliwość wymyślenia nowej nazwy dla Miasta Dzieci. Na
zakończenie tygodnia z dumą ogłosiliśmy nową nazwę projektu: Kindermiasto Zgor
litz. Laboratorium odbywa się co dwa lata, na przemian z Kindermiastem.
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PO CO TO?
Nasz projekt choć wydawać się może tylko zabawą jest ważny dla przygranicznych
miast Zgorzelca/Görlitz. Powstał dzięki wielu ludziom, których działania są transgra
niczne oraz jednoczy aspekty edukacyjne i integracyjne. Dla naszych miast, jak i spo
łeczności ważna jest międzynarodowa współpraca, przełamywanie barier językowych
oraz wzajemne poznanie się. Pozytywne efekty Kindermiasta (nie tylko dla dzieci) to m.in.:

WARUM? WESHALB? WOFÜR?
Das Projekt ist trotz seines spielerischen Charakters sehr wichtig für die Grenzregion
Görlitz/Zgorzelec. Unser Projekt entsteht durch viele Menschen, welche grenzüberschreitend aktiv sind und vereint Aspekte von Bildungs- und Begegnungsprojekten.
Für die Städte Görlitz und Zgorzelec sowie ihre Bewohner:innen ist binationale Zusammenarbeit, die Überwindung von Sprachbarrieren und das gegenseitige Kennenlernen
von großer Bedeutung. Zu den positiven Effekten der Kindermiasto Zgorlitz gehören
(nicht nur für die Kinder):
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹

Förderung der Interkulturalität für alle Beteiligten
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Schließen von neuen Bekanntschaften und Kontakten
Abbau von Sprachbarrieren, Vorurteilen und Stereotypen
Stärkung des Interesses für das Nachbarland und des Verständnisses für dieses
Kennenlernen von vielfältigen Berufswelten und Zukunftsbranchen
Erfahrungen von Selbstwirksamkeit der Kinder
Stärkung der Interessen und Fähigkeiten der Kinder
Förderung von verantwortungsvollem Handeln und Selbstständigkeit
Spielerische Erfahrung von komplexen demokratischen und wirtschaftlichen Prozessen
Ermunterung zur aktiven Gestaltung der eigenen Lebenswelt sowie Teilhabe an
Gemeinschaftsprozessen
Politische und kulturelle Bildung
Ausbau von deutsch-polnischen Netzwerken
Erfahrungen für Studierende und junge Erwachsene in der Arbeit in deutsch-polnischen

▹
▹

Projekten
Erschaffung einer Vorbildstadt für die Erwachsenen
Und natürlich ganz viel Spaß

▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹
▹

Promowanie międzykulturowości wśród wszystkich uczestników
Współpraca transgraniczna między dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
Nawiązywanie nowych znajomości i kontaktów
Przezwyciężanie barier językowych, uprzedzeń i stereotypów
Zwiększenie zainteresowania i zrozumienia dla kraju sąsiedniego
Poznawanie różnych zawodów i przyszłych branż
Poczucie własnej skuteczności u dzieci
Wzmacnianie zainteresowań i zdolności dzieci
Promowanie odpowiedzialnego zachowania i niezależności
Doświadczanie złożonych procesów demokratycznych i ekonomicznych
poprzez zabawę
Zachęcanie dzieci do aktywnego kształtowania własnego życia
i uczestniczenia w procesach społecznych
Edukacja kulturalna
Rozbudowa sieci kontaktów polsko-niemieckich
Doświadczenia dla studentów i młodych dorosłych w projektach polsko-niemieckich
Tworzenie modelu miasta dla dorosłych
I oczywiście mnóstwo zabawy

„Może rodzice powinni odwiedzić nas w Mieście Dzieci. Wtedy mogliby zobaczyć, jak
dobrze może funkcjonować wspólne życie, gdy wszyscy sobie nawzajem pomagają.”
— Dziecko podczas Miasta Dzieci 2018

“Vielleicht sollten uns die Eltern auch mal in der Kinderstadt besuchen. Dann könnten
sie sehen, wie gut das Zusammenleben klappen kann, wenn alle mithelfen.”
— Kind während der Kinderstadt 2018
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WER STEHT HINTER DER KINDERMIASTO
ZGORLITZ?

IMPRESSUM

Das Projekt Kindermiasto Zgorlitz ist eine gemeinsame Initiative des Ca-Tee-Drale

Herausgegeben von Publikacja

Görlitz e.V., Esta e.V. und des Vereins „nasze miasto – unsere stadt“ unter der Träger-

Meetingpoint Memory Messiaen e.V.

schaft des Meetingpoint Memory Messiaen e.V. Das Projekt wird zusätzlich von den
Stadtverwaltungen der Städte Görlitz und Zgorzelec sowie einem Netzwerk aus Vereinen, Initiativen und Firmen unterstützt. Darüber hinaus arbeiten wir mit internationalen Freiwilligen und jungen Erwachsenen (zumeist Studierenden) zusammen. Eine
ganz besondere Rolle spielen auch ehemalige Kinderstadtteilnehmer:innen, welche
aus der Kinderstadt herausgewachsen sind und inzwischen selbstverantwortlich eigene Angebote leiten.
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Projekt Kindermiasto Zgorlitz jest wspólną inicjatywą stowarzyszeń CaTeeDrale Gör
litz, Esta i „nasze miasto  unsere stadt“ pod patronatem stowarzyszenia Meetingpoint
Memory Messiaen. Odbywa się przy wsparciu miast Zgorzelca i Görlitz, we współpracy
z obiema gminami miejskimi, sieciami stowarzyszeń, inicjatyw oraz firm. Projekt w is
totnym stopniu opiera się na idei międzynarodowego wolontariatu, a wśród zaproszo
nych do współpracy są studenci jak i byli uczestnicy zajęć, którzy wracają jako kinder
miasteczkowi przedsiębiorcy, prowadzący stanowiska pracy dla dzieci.
Die Kindermiasto Görlitz ist eine gemeinsame Initiative von:
Kindermiasto Görlitz jest wspólną inicjatywą:

Jugendhaus

Vielen Dank an alle Partnerorganisationen, Fördergeldgeber:innen, Unterstützer:innen, Ehrenamtliche und Helfer:innen. Ohne Euch wäre die Kindermiasto Zgorlitz
2021 nicht möglich gewesen.
Bardzo dziękujemy wszystkim organizacjom partnerskim, sponsorom, darczyńcom,
pomocnikom i wolontariuszom. Bez Was realizacja projektu Kindermiasto Zgorlitz
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Die Kindermiasto Zgorlitz 2021 wurde gefördert und unterstützt durch:
Kindermiasto Zgorlitz 2021 zostało dofinansowane przez:

gemeinnützige Aktiengesellschaft

Lions Club Stormarn
& Lions Club Görlitz
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