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1. O projekcie Scouting Train
25 lat po upadku żelaznej kurtyny, która umożliwiła zjednoczenie Niemiec, Bund der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (BdP) planuje, wraz z organizacjami partnerskimi z
Polski, Rosji, Białorusi i innych krajach Europy Wschodniej, projekt poznawczy i spotkanie na
trasie legendarnej kolei transsyberyjskiej.
Aby wspólnie wraz z harcerzami i skautami z krajów byłego Układu Warszawskiego
świętować to wydarzenie, poszukiwani są do projektu Konduktorzy i Konduktorki (kierownicy
projektów), którzy sami wywodzą się z organizacji skautowyh BdP, VCP, DPSG i PSG, DPV
oraz organizacji z krajów partnerskich.
•

Pociąg z około 400 skautami w wieku od 16 lat pojedzie w okresie od 31.07.2014 do
19.08.2014 z Niemiec przez Polskę, Białoruś i Rosję nad jezioro Bajkał.

•

Każdy Wagon będzie oddzielnym projektem. Wagony będą prowadzone przez zespół
czterech do sześciu Konduktorów, którzy zostaną przygotowani przez Dyrekcję Kolei
(organizatorów projektu) i otrzymają jej wsparcie.

•

Zespoły konduktorskie otrzymają możliwość przygotowania własnego wagonu –
opracowania programu dla jego uczestników. Dyrekcja Kolei zapewni Konduktorom i
Konduktorkom pomoc w postaci wsparcia doświaczonych mentorów oraz szkoleń, na
których oprócz fachowej wiedzy, będzie można nawiązać kontakty z zespołami
konduktorskimi z krajów Europy Wschodniej.

•

W każdym Wagonie pojedzie (weźmie udział w projekcie) około 20 Niemców i 20
skautów z krajów Europy Wschodniej.

•

W ramach projektów każdego z Wagonów chcemy zwrócić uwagę na szanse wspólnej
Europy, skautingu i naszego pokolenia.

•

Nasza podróż prowadzi do wspólnego obozu nad jeziorem Bajkał, gdzie będzie
możliwość odbycia wędrówek, spotkania z lokalną społecznością, w regionie który
krótko po upadku Żelaznej Kurtyny został dziedzictwem ludzkości UNESCO.
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•

Scouting Train kończy swą podróż nad jeziorem Bajkał, jednak uczestnicy podróży
mogą wyruszyć w dalszą podróż na wschód lub powrócić do Europy.

•

9 listopada 2014, podczas obchodów 25-lecia upadku muru berlińskiego nasza podróż
będzie zaprezentowana w ramach uroczystości w Berlinie.

2. Opis projektu

Projekt

Scouting

Train

jest

bardzo

wielostronny i z Waszą pomocą może
osiągnąć

duże

przewodnika

rozmiary.
znajdziecie

W

tej

kilka

części
pojęć

wprowadzonych do projektu, które powinny
pomóc uporządkować dalszą pracę.

2.1. Podstawowe pojęcia
Scouting Train
Scouting Train oznacza nasz wspólny projekt. Zawiera on:
- spotkania przygotowawcze,
- Akademię Konduktorów i Konduktorek,
- spotkania Wagonów,
- podróż nad jezioro Bajkał,
- obóz kończący projekt,
- spotkanie podsumowujące i kończące.
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Wagony (Waggons)
Wagony oznaczają projekty częściowe naszego pociągu. Każdy projekt składa się z jednego
międzynarodowego zespołu kierującego (zespołu konduktorskiego) i podróżnych z grup
partnerskich z Europy Zachodniej i Wschodniej. W każdym wagonie jedzie maksymalnie 50%
uczestników z jednego kraju.
Akademia Konduktorów i Konduktorek (SchaffnerInnen-Akademien)
Spotkania szkoleniowe i przygotowujące dla Konduktorów i Konduktorek przygotowane
przez Dyrekcją Kolei, podczas których będzie przekazywana wiedza na temat organizowania
międzynarodowych projektów skautowych.

Spotkania Wagonów (Waggontreffen)
Aktywność pomiędzy Konduktorami, Konduktorkami i podróżnymi przed i po podróży. Te
działania są częścią projektu Scouting Train. Tutaj będzie wykonywana praca projektowa.
Planowanie i realizacja spotkań Wagonów będzie koordynowana przez Konduktorów i
Konduktorki.

2.2 Cele
25-lecie upadku żelaznej kurtyny ma na celu zainspirować harcerzy i skautów z różnych
części Europy do jeszcze ściślejszej współpracy i pomóc nawiązać nowe kontakty na linii
wschód-zachód Europy.

Chcielibyśmy:
• utworzyć sieć nowych partnerstw między grupami skautów i harcerzy w Europie,
• w ramach Akademii Konduktorów i Konduktorek chcemy wykształcić Konduktorów i
Konduktorki, którzy będą realizować międzynarodowe projekty, podczas których
przekażemy wiedzę w zakresie zarządzania projektami, finansowania i pozyskiwania
środków, komunikacji międzykulturowej, międzynarodowej pracy projektowej,
współpracy z mediami,
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• zrealizować podróż poznawczą i spotkanie poprzez jazdę pociągiem w 25. rocznicę
upadku żelaznej kurtyny,
• rozprzestrzenić ideę skautową.

2.3 Misja
W ramach projektu Scouting Train chcemy uwrażliwić opinię społeczną oraz młodych ludzi na
ważne dla nas zagadnienia:
•

młodzież poprzez międzynarodowe kontakty może dokonać zmian w wielu
dziedzinach życia,

•

pomimo 25 lat od obalenia muru w Niemczech, w Europie nadal isnieje wiele granic
między wschodem a zachodem. Poprzez nasz projekt chcemy wzbudzić dyskusję na
ich temat oraz sprowokować młodyh ludzi do weryfikacji i poszerzenia swojej wiedzy
na temat najnowszej historii Europy.

2.4 Zadania Dyrekcji Kolei

Dyrekcja Kolei kieruje całym projektem –
koordynuje działania w zakresie logistyki,
finansów, pozyskiwania środków oraz
strony medialnej projektu.
Dyrekcja troszczy się o:

•

ramową koncepcję Scouting Train,

•

organizację trasy przejazdu pociągu z 400 skautami z Europy Wschodniej i Zachodniej
latem 2014 roku,
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•

kształcenie Konduktorek i Konduktorów i koordynowanie ich pracy nad projektami w
poszczególnych wagonach,

•

dofinansowanie projektu,

•

wsparcie merytoryczne projektu ze strony mentorów.

Dyrekcja Kolei
Benny Spatz pochodzi z północnych Niemiec i jest od ponad 15 lat aktywny w
międzynarodowych organizacjach młodzieżowych. Jako wędrownik był w Polsce,
Kazachstanie, Rosji i Kirgizji. Benjamin jest zaangażowany w BdP, między innymi
w zespół Europa-Azja, zawodowo pracuje w Fundacji Niemiecko-Rosyjskiej
Benny

Współpracy Młodzieży.
„Pociąg pełen ludzi z całego świata podczas wspólnej podróży do jednego z
najpiękniejszych miejsc świata - o tym zawsze marzyłem"
Charo Frensch wstąpiła przed wieloma laty do BdP. Na początku była drużynową
gromady zuchowej, zastępową i redaktorką gazety zlotowej. Dziś jest aktywna na
szczeblu zarządu organizacji w zakresie PR. Wymiana międzykulturowa młodzieży
jest jej szczególnie bliska.
„Chcemy wspólnie pociągnąć na wschód, do gór i jezior, chcemy doświadczyć

Charo

nowego kraju i pójść na wędrówkę"
Charo wróciła właśnie z podróży do Ameryki Południowej, studiuje w Marburgu.
Od roku 1999 Erno Strudthoff jest aktywnym skautem, realizował ze swoją
drużyną obozy wędrowne za granicą. Przez rok pracował jako wolontariusz w
Rosji, tam nauczył się języka rosyjskiego. Enno Strudthoff pochodzi z Berlina, jest
studentem nauk politycznych na Uniwersytecie w Bremie.
„Kultura rosyjska i przestrzenie tego kraju są wyjątkowe. Podróż pociągiem przez

Enno

Rosję jest z pewnością pięknym przeżyciem, ale mam nadzieję że jeśli dzięki temu
powstaną przyjaźnie pomiędzy Wschodem i Zachodem, będzie jeszcze piękniej!"
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Jan Schütte jest z drużyny Parzival z Oldenburga. Po wieloletnim pełnieniu funkcji
drużynowego i przewodniczącego zarządu landu Niedersachsen jest obecnie
aktywny w grupie roboczej „Drużba”, gdzie odpowiada za przygotowania i
opracowanie spotkań pomiędzy drużynami z BdP i OSDk.
Zawodowo jest inżynierem jakości i kontroli w jednej z największych niemieckich
Jan

firm produkujących chleb i wypieki.
Michael Mischke po wielu latach harcowania w drużynie Parzival w Oldenburgu,
pojechał pracować przez rok jako wolontariusz w Polsce. Od tamtej pory trwa
jego fascynacja Europą Wschodnią. Studiował w Chemnitz psychologię pracy i
budowę maszyn. Po okresie pracy w Audi, gdzie obronił również doktorat, do
lutego 2013 pracował w dziale rozwoju Volkswagena w Wolfsburgu. Teraz jest

Michael

freelancerem i nadal jest aktywny w BdP i Ska Bund. Mische gra na trąbce,
uwielbia stare samochody, Bałkany i Europę Wschodnią.
„Od czasu mojego wolontariatu fascynuje mnie wschodnioeuropejska radość
życia. Cieszę się, że Scouting Train da możliwość podzielenia się codziennością
możliwie wielu ludźmi"

Milena Migut zaczęła przygodę z harcerstwem w Świdniku, gdy miała 10 lat. Po
kilku latach założyła własną gromadę zuchową, a potem prowadziła drużynę
harcerską i działała w Komendzie Hufca. W 2004 roku pracowała jako
wychowawca na obozie skautowym w Górach Skalistych. Po przeprowadzce do
Niemiec w 2010 roku organizowała projekty młodzieżowe i skautowe. Obecnie
Milena

pracuje w Berlinie, gdzie pisze pracę doktorską i uczy polskiego, angielskiego i
sztuki w międzykulturowym gimnazjum.
„Ten pociąg nie pojedzie, jeśli Ty w nim nie będziesz!”
Moritz Colmant jest aktywnym skautem od 25 lat. Podczas swojego „pierwszego
prawdziwego” obozu (w Kanderstegu w Szwajcarii) obudziła się w nim tęsknota
za odległymi krajami. Ciągnęło go do świata. Był członkiem redakcji skautowej w
Holandii, Belgii, Meksyku oraz na Jamboree w Tajlandii jako członek komendy
organizacji VCP z Wirtembergii.

Moritz

„Kolej transsyberyjska to istne marzenie. I do tego jeszcze setki skautów
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współpracujących międzynarodowo! Takiej akcji jeszcze nikt nie zrobił, muszę po
prostu wziąć w tym udział"
Po wielu latach spędzonych za granicą i po studiach (nauki ekonomiczne i
polityczne), Moritz pracuje jako starszy ekspert w Instytucie Pracy i Zdrowia w
Dreźnie.
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2.5 Funkcje w ScoutingTrain
Dyżurny ruchu (SignalmeisterIn)
Kieruje ruchem pociągu jako patron projektu, włącza zielone światło i droga jest wolna.

Napędowy (HeizerIn)
Napędowi

są

pomocnikami,

którzy

zaopatrują nasz pociąg w węgiel. Każdy, kto
wspomoże nasz projekt kwotą minimum 20
Euro,

otrzyma

oficjalny

znaczek

Napędowego. Jednak nasz projekt nie
zależy tylko od pieniędzy, lecz również od osób wspomagających projekt, jak np. tłumacze,
graficy, webmasterzy, bez których ten projekt nie byłby możliwy. Na życzenie Napędowego
będzie on wymieniany w materiałach promocyjnych.

Zwrotniczy (WeichenstellerIn)
Mentorzy, którzy będą służyć pomocą
zespołom konduktorskim: doświadczeni
harcerze, instruktorzy i inni eksperci,
którzy pomogą m. in. zaplanować obóz i
projekty Wagonów. Osoby te jednak nie
muszą (choć mogą) pojechać pociągiem.

Konduktorzy, Konduktorki (SchaffnerInnen)
Zarządzający pojedyńczymi Wagonami. Ze
swoimi zagranicznymi parterami stworzą
zespół konduktorski i opracują koncepcję
dla podróżnych, podróż i obóz nad
jeziorem Bajkał oraz dokumentację na 25lecie upadku muru berlińskiego.
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Podróżni (Reisende)
Podróżni są uczestnikami projektów w
Wagonach.

Będą

wybrani

przez

Konduktorów i Konduktorki. Podróżny musi
mieć minimum 16 lat.

3. Konduktorzy i Konduktorki
Konduktorzy i Konduktorki tworzą osnowę
projektu.

Chcielibyśmy

powołać

zespoły

konduktorskie, które zostaną ambasadorami
naszego pomysłu. Ich praca powinna mieć
charakter

wielostronny,

który

wyróżnia

międzynarodowy ruch skautowy. Waszym
zadaniem jest znaleźć temat, metodę i
program, nad którym będziecie pracować w Wagonie wraz z podróżnymi. Wspólnie z
Konduktorami i Konduktorkami z krajów partnerskich rozwiniecie wspólnie program dla 40
podróżnych, z których połowa pochodzić będzie z Niemiec, a druga połowa – z krajów Europy
Wschodniej. To do Was należy wybór pomysłu na program dla Wagonu. Scouting Train
powinien pokazać, jak dużo potencjału jest w naszym pokoleniu.
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3.1. Oferta Scouting Train do Konduktorów i Konduktorek
Aby nasz projekt mógł zmienić Europę, nie wystarczy dojechać pociągiem nad jezioro Bajkał.
Chcemy rozwinąć skutecznie możliwie wiele aspektów międzynarodowej pracy młodzieży w
tym projekcie. W tym celu wyposażymy Konduktorów i Konduktorki w narzędzia i kontakty.
Zapewnimy Wam:
•

kontakt z zagranicznymi organizacjami skautowymi,

•

sieć doświadczonych mentorów, którzy pomogą Wam w realizacji Waszych pomysłów
na stworzenie programu Wagonu,

•

cykl szkoleń i warsztatów podczas Akedemii Konduktorów i Konduktorek,

•

możliwość pracy z trenerem.

I Akademia Konduktorów i Konduktorek
Przedstawienie zwrotnicowych na zlocie BdP
Na zlocie BdP, latem 2013 r., zorganizujemy pierwszą część Akademii. Zaproponujemy
osobom chcącym zostać Konduktorami i Konduktorkami wymianę pomysłów z Dyrekcją Kolei
i omówimy wizjię projektu. Oto część tematów, jakimi zajmiemy się na I Akademii:
•

przedstawienie celu i projektu przez Dyrekcję Kolei,

•

przedstawienie dyżurnych ruchu i zwrotnicowych,

•

zbieranie i wymiana propozycji na pomysły Wagonów,

•

pozyskiwanie dofinansowań i środki masowego przekazu.

Druga i trzecia część Akademii Konduktorek i Konduktorów:
Podczas dwóch kolejnych spotkań Konduktorów i Konduktorek w ramach kilkudniowej
Akademii jesienią 2013 i wiosną 2014 roku, zespoły konduktorskie przygotują się do
przeprowadzenia projwktów w Wagonach. Kolejnymi poruszanymi tematami będą:
•

teoria i praktyka komunikacji międzykulturowej,
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•

działania komunikacyjne i promocyjne w projektach międzynarodowych,

•

szkolenie z finansowania projektów międzynarodowych,

•

zarządzanie projektem,

•

historia Europy po 1954 r.

Dodatkowo Konduktorki i Konduktorzy z różnych krajów będą mieli szansę podczas
Akademii:
•

wspólnie opracować szczegóły programu organizowanego wagonu,

•

zaplanować spotkania wagonów,

•

zaplanować obóz po zakończeniu podroży nad Bajkał,

•

poznać wwrotnicowych, którzy będą służyć pomocą w przygotowaniu
projektów Wagonów.

3.2 Praca w Wagonach – projekty w Wagonach

Niezależnie od Akademii Konduktorek i Konduktorów, odbywać się będą spotkania
Wagonów, które będą przez Was zorganizowane i koordynowane. Dyrekcja Kolei ustaliła
ogólny plan projektu Scouting Train, jednak to od Was zależy, jak w szczegółach będzie on
przebiegał. Pamiętajcie jednak o planie, który jest jednolity dla wszystkich Wagonów:
Pierwsze spotkanie Wagonów (luty 2014):
•

Podróżni i ich Konduktorzy i Konduktorki poznają się i wspólnie pracują nad
projektem w Wagonie,

•

Uczestnicy projektu każdego z Wagonów uzgodniają sposób komunikacji do czasu
wyjazdu.
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Drugie spotkanie Wagonów (kwiecień 2014):
•

wymiana i opracowanie zawartych tematów, poznanie innych opinii, poglądów,

•

dalsze wspólne przygotowanie projektów.

Przejazd (sierpień 2014):
•

przedstawienie prac w Wagonach współpasażerom z innych Wagonów,

•

interakcja z gośćmi na mijanych w podróży stacjach kolejowych,

•

wspólne opracowywanie publikacji online.

Obóz (sierpień 2014):
•

wspólne aktywności skautowe na miejscu obozu,

•

kontynuacja wymiany między Wagonami.

Podróż powrotna
•

do zorganizowania we własnym zakresie.

Opracowanie efektów podróży (opcjonalnie w ramach spotkania trzeciego wagonów):
•

dokumentacja podróży, refleksja nad wspólną pracą w projektach,

•

zadaniem Konduktorów i Konduktorek będzie jest mieć na uwadze odpowiedni
format prezentacji w Berlinie i zaangażowanie podróżnych w projekt 9.11.2014.

Udział w obchodach 25-lecia upadku muru berlińskiego w dniu 9 listopada 2014:
•

prezentacja wyników, wspólne publikacje kończące projekt,

•

wspólne świętowanie.
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4. Rozkład jazdy – Fahrplan

Tutaj możecie zerknąć na rozkład jazdy projektu i sprawdzić, gdzie aktualnie jesteśmy:
Przedstawienie projektu na konferencjach skautowych
• październik 2012 - Sztokholm „Baltic Sea Meeting“,
• grudzień 2012 - Ateny, spotkanie europejskich komisarzy zagranicznych,
• luty 2013 - w Dreźnie na Seminarium „Startup“,
• luty 2013 - Konferencja niemieckojęzyczna w Luxemburgu,
• marzec 2013 - na forum RdP/RDP,
• marzec 2013 - Przedstawienie projektu zarządom BdP w poszczególnych
landach;
luty 2013 - Rozpoczęcie projektu poprzez werbunek Konduktorów i Konduktorek
poprzez stronę www.ScoutingTrain.org,
marzec 2013 - Wagony będą dołączane natychmiast po sprawdzeniu pomysłu
(maksymalnie 10 wagonów),
czerwiec 2013 - przedstawienie projektu na zjeździe BdP,
sierpień 2013 - reklamowanie projektu i Akademii Konduktorek i Konduktorek, cz. 1
rekrutacja niemieckich Konduktorów i Konduktorek na zlocie BdP w Immenhausen,
sierpień 2013 - przedstawienie projektu na konferencji Europejskiej WOSM w
Berlinie,
15

sierpień 2013 - zakończenie werbunku niemieckich Konduktorów i Konduktorek,
wrzesień 2013 - wybór i zatwierdzenie zespołów konduktorskich do 15 września 2013
listopad 2013 - Akademia Konduktorów i Konduktorek, cz. 2 (międzynarodowa),
grudzień 2013 / styczeń 2014 - Konduktorzy i Konduktorki spotykają się z Dyrekcją
Kolei w Moskwie
luty 2014 - zespoły konduktorskie najpóźniej do 1 lutego 2014 dokonują wyboru
podróżnych,
wiosna 2014 - podróżni spotykają się w swoich wagonach,
wiosna 2014 - Akademia Konduktorów i Konduktorek cz. 3 (międzynarodowa),
sierpień 2014 - Pociąg jedzie nad jezioro Bajkał. Po różnych postojach obozujemy nad
jeziorem Bajkał (31 lipca do 19 sierpnia 2014),
listopad 2014 - Z okazji 25-lecia upadku muru berlińskiego spotykamy się z jak
największą liczbą podróżnych 9. listopada 2014 ponownie w Berlinie i opowiadamy o
swoich doświadczeniach.

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU SCOUTING TRAIN!
Jeśli zainteresował Cię projekt i pragniesz zmierzyć się z zadaniem Konduktora lub
Konduktorki Scouting Train, skontaktuj się z Mileną:
Phm. Milena Migut
migut@scoutingtrain.org

CZUWAJ!
Zespół Scouting Train (Dyrekcja Kolei)
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