Polsko-niemieckie centra
spotkań i edukacji
Dofinansowane przez
Unię Europejską
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Granice obszaru wsparcia
Centra Edukacji
Edukacja szkolna
Edukacja zawodowa
Doskonalenie zawodowe
Edukacja Ekologiczna

Morze Bałtyckie

Centra spotkań
Kultura i sztuka
Historia, polityka, porozumienie
Dzieci i młodzież
Sprawy socjalne i pożytku publicznego
Sport
Turystyka
Gęstość zaludnienia
> 1.000.000 mieszkańców
> 500.000 mieszkańców
> 250.000 mieszkańców
> 100.000 mieszkańców
>
50.000 mieszkańców
>
20.000 mieszkańców
>
10.000 mieszkańców
>
5.000 mieszkańców
Stolica kraju związkowego
Stolica regionu
Duże miasto
(>100.000 mieszkańców)
Drogi
Autostrada
Droga federalna
Granice
Granica kraju związkowego
Granica regionu
Granica powiatu

(źródło © INFRASTRUKTUR & UMWELT 2010)

Centra Spotkań i Edukacji na obszarze wsparcia programu INTERREG IV A Celu 3
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Europejska Współpraca Terytorialna“ krajów związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i
Rzeczpospolitej Polski (Województwo Zachodniopomorskie)
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Drogie Uczennice,
drodzy Uczniowie,
już od 20 lat pomiędzy Polską i Niemcami istnieje Umowa o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Kraje związkowe Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia określiły dobrą współpracę z
graniczącymi z nimi województwami, jako swoje
najważniejsze cele. Również polskie województwa dążą do coraz lepszej współpracy z niemieckimi krajami związkowymi. To, co wszystkie strony
chciałyby dzięki temu osiągnąć, to polepszenie
warunków życia swoich obywateli, a w szczególności również młodych osób po obu stronach granicy. Regiony prowadzące współpracę transgraniczną, jak np. Euroregion Pomerania, odgrywają w
rozwoju europejskim coraz ważniejszą rolę. Przyczyniają się one w ten sposób do porozumienia i
zbliżania do siebie mieszkańców, instytucji i przedsiębiorstw.

Europa nadal się scala, dlatego Unia Europejska już
od 1993 roku wspiera współpracę transgraniczną
pomiędzy sąsiadującymi krajami. W 1994 roku po
raz pierwszy uruchomiono program UE wspierający współpracę wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.
Dzięki niemu na Pomorzu Przednim, w powiatach
kraju związkowego Brandenburgii, Barnim i Uckermark oraz w Województwie Zachodniopomorskim
w przedsięwzięcia polsko-niemieckie zainwestowano wiele milionów euro. Ten wspólny program
pomocowy nosi nazwę INTERREG IV A.
W niniejszej broszurze chcielibyśmy przedstawić
Wam wybrane projekty dofinansowane z tego
programu, będące przykładami dobrej sąsiedzkiej
współpracy. Przykładowo partnerzy w projektach
budowali wspólnie lub wyposażali ośrodki edu-
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kacji i spotkań dla mieszkańców regionu w celu
tworzenia nowych ofert, np. w dziedzinie edukacji przyrodniczej i ekologicznej oraz kultury i sportu. Z wymienionych propozycji korzystać mogą
nie tylko mieszkańcy, lecz wszyscy, a więc również
Wy.
Bogata oferta może służyć wspólnym spotkaniom,
szybszemu uczeniu się języka partnera, wspólnym
zajęciom sportowym i rekreacyjnym. Ważnym
celem jest również opracowanie wspólnych kursów oferowanych np. w przedszkolach, szkołach
i również w trakcie nauki zawodu. Propozycje te
sprawią, że mieszkańcy po obu stronach granicy
będą się wzajemnie lepiej poznawać i rozumieć.
W niniejszej broszurze znajdziecie wiele takich
przykładów. Szczegółowe informacje na temat

projektów oraz programu są dostępne w internecie na stronie www.interreg4a.info.
Życzymy dużo przyjemności podczas lektury i odkrywania ofert! Być może jakiś projekt spodoba
Wam się tak bardzo, że będziecie chcieli obejrzeć
miejsce jego realizacji z całą klasą lub Waszymi
rodzicami lub wpadniecie na nowy pomysł na
projekt polsko-niemiecki. W takim przypadku
chętnie Wam doradzimy. Serdecznie zapraszamy!
Nasze dane kontaktowe znajdziecie na stronie internetowej www.interreg4a.info.

Zespół redakcyjny
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Gdzie dzieci poprzez zabawę
uczą się języka partnera
Polsko-niemieckie przedszkole w Löcknitz i przedszkole w Starym Czarnowie

Budowa przedszkola w Löcknitz została zainicjowana wspólnie z polską gminą partnerską Stare
Czarnowo. Przedszkole w Starym Czarnowie, z
którego korzysta ponad 80 dzieci, odnowiono i
rozbudowano dzięki dotacji z Programu Interreg
IV A już w 2010 roku. W Löcknitz wybudowano
nową placówkę obejmującą 150 miejsc, przy czym
100 miejsc przewidziano dla dzieci przedszkolnych, natomiast 50 dla dzieci uczęszczających do
żłobka lub świetlicy. W nowym przedszkolu dzieci
mają zapewnione bardzo dobre warunki, gdyż jest
ono jasne, przestronne i bardzo przyjaźnie urządzone. W centrum obiektu znajduje się duża aula.

źródło: GTS

Pomieszczenia dla dzieci i sale zabaw rozchodzą
się promieniście od głównego korytarza, ułożone
niczym kawałki tortu, na zewnątrz, prowadząc dalej na świeże powietrze i duży, słoneczny, pełen
zieleni plac zabaw z ciekawymi i różnorodnymi
przyrządami.
Dzięki temu w regionie znacznie poprawiła się sytuacja dzieci i rodziców. W odróżnieniu od kurczącej się liczby ludności w całym kraju związkowym
Meklemburgii-Pomorzu Przednim, liczba mieszkańców w oddalonej o niecałe 20 km od Szczecina miejscowości Löcknitz stale rośnie. Jest to w
pierwszym rzędzie związane ze zwiększającą się
migracją młodych ludzi, również z Polski. Liczące
3200 mieszkańców Löcknitz uchodzi za modelowy
region współpracy polsko – niemieckiej na pograniczu. Działają tu nie tylko Punkt Kontaktowo
– Doradczy dla obywateli polskich, Szkoła Europejska Polsko – Niemieckie Gimnazjum, czy biblioteka ze specjalną ofertą polskojęzycznych mediów.
Istnieją tu również bardzo dobre połączenia drogowe oraz droga dojazdowa do autostrady A 20,
powstałe dzięki wsparciu ze środków INTERREG na
przestrzeni minionych 20 lat.
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Oczywiście w przyszłości planowane są kolejne
spotkania. Obie gminy partnerskie opracowują
obecnie wspólną koncepcję wspierania edukacji
wczesnodziecięcej.

Z programu INTERREG skorzystała również gmina
Stare Czarnowo. Tu wyremontowano i rozbudowano na przykład istniejące Centrum Kultury i
Edukacji i przystosowano je do potrzeb spotkań
integracyjnych dzieci uczęszczających do świetlic
w gminach partnerskich.

„Randow-Spatzen” (Wróbelki znad Randow),
tak brzmi nazwa nowego przedszkola, cieszą się
już, że odwiedzą ich dzieci ze Starego Czarnowa i
oczywiście odwrotnie. Już odbywają się próby do
małych przedstawień, które przybliżą wszystkim
dzieciom świat poznawany przez ich koleżanki i
kolegów.

Przed projektem miały miejsce spotkania i wymiany, dofinansowane z Funduszu Małych Projektów
w ramach programu INTERREG. Dobrymi ich przykładami są gazetka przedszkolna „Zusammen“
(Razem) czy też wzajemne bożonarodzeniowe
wizyty i wymiany dzieci oraz wychowawczyń.

projekt
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Nazwa projektu:

Budowa polsko-niemieckiego przedszkola oraz renowacja przedszkola

Partnerzy w projekcie:

Gmina Löcknitz oraz gmina Stare Czarnowo (Kołbacz)

Adres projektu:

17321 Löcknitz, Markstraße 4 / 74-102 Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10

Partnerzy do
kontaktów:

Ute Hensel; Tel.: +4939754 50155, Fax: +4939754 50140
E-Mail: uhensel@loecknitz-online.de
Dorota Adamska; Tel.: +48 91 312431, Fax: +48 91 312413
E-Mail: promocja@stareczarnowo.pl

Strony internetowe:

www.stareczarnowo.pl/strony/menu/101.dhtml
www.loecknitz-online.de

źródło: GTS

Prezentacja skeczy
wspólnie z dziećmi z gminy
partnerskiej z okazji otwarcia
przedszkola “Randow-Spatzen“
w Löcknitz.
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Razem aż do matury
Szkoła Europejska Polsko-Niemieckie Gimnazjum w Löcknitz i Zespół Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
Szkoła Europejska Polsko-Niemieckie Gimnazjum
otrzymała swoją nazwę nie tylko ze względu na
położenie geograficzne nieopodal granicy polsko-niemieckiej, lecz dlatego, że uczęszczają do niej
polscy i niemieccy uczniowie i wspólnie uczestniczą w lekcjach. To powoduje, iż jest to szkoła wyjątkowa. Polscy i niemieccy uczniowie mogą tutaj
wspólnie zdobyć polską i niemiecką maturę.

cja), Przecławiu (Polska) oraz ze szkołą partnerską
projektu w Policach. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza położony w województwie zachodniopomorskim obejmuje nie tylko tamtejsze liceum
i szkołę zawodową, lecz również internat, basen,
szkolne warsztaty samochodowe oraz „Klub Europejski“ dla uczniów szczególnie zainteresowanych
kwestiami europejskimi.

Codzienna wspólna nauka i funkcjonowanie w
szkole prowadzi do nowoczesnej wymiany kulturowej. Wspólne przebywanie na co dzień pozwala
dowiedzieć się o życiu sąsiada po drugiej stronie
granicy dzięki bezpośredniemu kontaktowi, a nie
tylko poprzez informacje pozyskane od nauczyciela, rodziny czy przyjaciół. Szkoła na swojej stronie
internetowej informuje o tym, że „gimnazjum to
pokazuje, iż dwa narody, których wspólna historia
była raczej smutna i okrutna, potrafią jednak żyć
pokojowo i w przyjaźni. Tak jak mówi stara mądrość, nie należy zapominać historii, lecz wyciągać
z niej wnioski.“ Wartości takie jak wzajemne zrozumienie, tolerancja i akceptacja nie należą do wartości, których w szkole dopiero trzeba się nauczyć,
ponieważ są one tam obecne i kształtują uczniów
każdego dnia. Uczniowie szkoły Europejskiej w
Löcknitz utrzymują ścisły kontakt ze szkołami partnerskimi w Limbaži (Łotwa), Vänersborgu (Szwe-

Szkolne warsztaty samochodowe Zespołu Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza są miejscem odbywania praktyk zawodowych dla uczniów szkoły zawodowej kształcącej mechaników samochodowych.
Uczniowie poznają tutaj podstawy swojego przyszłego zawodu.
Na szkolne warsztaty samochodowe składają się:
• stacja kontroli pojazdów,
• warsztat diagnostyki silników,
• warsztat elektryczny,
• warsztat naprawy samochodów,
• warsztat obróbki ręcznej i mechanicznej.
Po szkoleniu teoretycznym uczniowie pod nadzorem nauczyciela przeprowadzają samodzielnie
techniczne kontrole okresowe i naprawy pojazdów. Internat Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza powstał w 1972 roku. Znajduje się w nim
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140 miejsc w pokojach dwu-oraz trzyosobowych.
Na każdym piętrze znajduje się łazienka i kuchnia,
z których korzystają uczniowie. Oprócz tego do
dyspozycji młodzieży są również specjalne sale
do nauki oraz świetlica z telewizorem i odtwarzaczem DVD. W czasie wolnym uczniowie mogą
grać wspólnie w tenisa stołowego lub na fortepianie. Ponadto uczniowie mają dostęp do sali
komputerowej z internetem. Mogą tu surfować
w internecie lub pisać maile do rodziców i przyjaciół. Na parterze znajduje się również stołówka i
szkolny sklepik.

na sala widowiskowo-sportowa. W Löcknitz następuje również modernizacja budynku szkolnego
oraz zakup wysokiej jakości pomocy dydaktycznych. Dzięki wykorzystaniu programów poprzedzających INTERREG w przeciągu minionych 20
lat przeprowadzono już szereg działań modernizacyjnych w obu placówkach. W Löcknitz istnieje
więc przytulnie wyposażona kawiarnia, zmodernizowane sanitariaty, bogata całodzienna szkolna
oferta, a także dobrze wyposażone laboratorium
fizyczne i chemiczne.
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Nazwa projektu:

Rozbudowa i modernizacja transgranicznego centrum spotkań i edukacji w Zespole Szkół im. Ignacego 		
Łukasiewicza w Policach i w Szkole Europejskiej Polsko-Niemieckim Gimnazjum w Löcknitz

Partnerzy w projekcie:

Powiat Police / Powiat Vorpommern-Greifswald

Adres projektu:

72-010 Police, ul. Siedlecka 6/ 17321 Löcknitz, Friedrich-Engels Straβe 5-6

Partnerzy do
kontaktów:

Beata Golisowicz (Dyrektor), Tel.: +48 914242306, Fax: +48 914241366
E-Mail: beata@zspolice.pl
Agnieszka Bąk, Tel.: +48 914242306, Fax: +48 914241366, E-Mail: agnieszka@zspolice.pl
Gerhard Scherer (Dyrektor), Tel./Fax: +49 39754-21179, E-Mail: info@dpg-loecknitz.de
E-Mail: promocja@stareczarnowo.pl

Strony internetowe:

www.zspolice.pl/index.php?dir=budowa_hali&id=list
www.dpg-loecknitz.de

(z lewej)
Szkoła Europejska w Löcknitz
zachęca poprzez otwarty portal.
(z prawej)
Wielofunkcyjna hala w Policach
będzie miała futurystyczne kształty.

źródło: www.dpg-loecknitz.de

projekt

zdj.: Damian Kwiatkowski

Co Wy na to? Wspólna nauka w takich warunkach to
prawdziwa przyjemnośc!

Do tego dochodzi współfinansowana aktualnie ze
środków INTERREG IV A nowocześnie wyposażo-
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Wspólne muzykowanie
Polsko-Niemiecka Orkiestra Szkół Muzycznych – coś wyjątkowego w
regionie
Muzyka łączy – obce kultury, narody, religie i kraje. Grając wspólnie, nie trzeba mówić w tym samym języku, gdyż muzyka łączy ludzi również bez
słów. Cóż więc nadaje się lepiej do wzajemnego
poznawania i rozumienia się, niż miłość do muzyki? Ludzi mówiących różnymi językami, o odrębnej
mentalności, innych przyzwyczajeniach i innym tle
społecznym?
Przyjemność muzykowania stanowi wspólny fundament Polsko-Niemieckiej Orkiestry Szkół Muzycznych. Jej skład tworzy ok. 65 młodych osób z
polskich i niemieckich szkół muzycznych.

Dzięki młodym muzykom w wieku od dwunastu
do dwudziestu lat orkiestra tętni życiem od momentu jej utworzenia w 1998 roku.
Orkiestra składa się nie tylko z muzyków z obu krajów, lecz pracuje również z polskim i niemieckim
dyrygentem.
Dwa razy w roku młodzież uczestniczy we wspólnych warsztatach po obu stronach granicy. Sesje
warsztatowe trwają zazwyczaj pięć dni i uwieńczone są koncertem niedzielnym. Nabór uczestników
kolejnych warsztatów ogłaszany jest na początku
każdego roku w formie zaproszenia wysyłanego
do polskich i niemieckich szkół muzycznych w regionie.
W przeciągu dziesięciu lat swej działalności Orkiestra wystąpiła w większości dużych miast Euroregionu POMERANIA. Ale młodzi muzycy odnosili
również sukcesy, występując poza regionem.

zdj.: Vincent Leiffer
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Ważnymi wydarzeniami w karierze Orkiestry były
jubileusz Euroregionu Pomerania w roku 2011,
czy też występ młodych artystów w Brukseli przy
okazji prezentacji Euroregionu w Brukseli w 2008
r. Członkowie Orkiestry mają więc możliwość nie
tylko wspólnego muzykowania, ale też dalekich i
bliskich podróży we wspólnym gronie.
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Czy macie ochotę się
przyłączyc?

Nazwa projektu:

Polsko-Niemiecka Orkiestra Szkół Muzycznych

Partnerzy w projekcie:

Powiat Vorpommern-Greifswald (wcześniej: Ostvorpommern) /
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Adres projektu:

Demminer Straße 71-74, 17389 Anklam

Partnerzy do
kontaktów:

Wiesława Nowakowska, Tel.: +48 914334971, Fax: +48 914347984, E-Mail: zamek@zamek.szczecin.pl
Karin Peter, Tel.: +49 3971-84227, Fax: +49 3971-84236
E-Mail: kultur@landkreis-ostvorpommern.net
Wolfgang Spitz, Tel.: +49 3831-253470, Fax: +49 3831-25253470, E-Mail: musikschule@stralsund.de

Strony internetowe:

http://zamek.szczecin.pl/ara/warsztaty.php?id=14
www.hansestadt-stralsund.de

Polsko-Niemiecka Orkiestra Szkół Muzycznych jest
regularnie obecna podczas
najważniejszych wydarzeń
społecznych i kulturalnych w
naszym regionie wsparcia.

zdj.: Vincent Leiffer

projekt

Ta międzykulturowa Orkiestra Szkół Muzycznych
jest perłą współpracy polsko-niemieckiej!
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Nowe przestrzenie dla
wspólnej muzyki
Polsko-Niemieckie Szkolne Centrum Muzyczne w Stargardzie Szczecińskim/
Hanzeatyckim Mieście Stralsund – zachowanie i pielęgnowanie dziedzictwa
kultury
Szkoły muzyczne ze Stargardu Szczecińskiego i
Hanzeatyckiego Miasta Stralsund współpracują
ze sobą ściśle już od wielu lat. Jednak współpraca
ta napotykała do tej pory na wiele praktycznych
trudności. Szkoła muzyczna w Stralsundzie nie
posiada niestety pomieszczeń przystosowanych
do przeprowadzania prób, czy też nauki gry na
instrumencie muzycznym. Sytuacja wyjściowa w
Stargardzie Szczecińskim była podobna.
Dlatego też partnerzy wspólnie opracowali projekt
mający na celu poprawę warunków dla uczniów
szkół muzycznych i stworzenia optymalnych możliwości do wspólnej nauki, warsztatów, szkoleń,
kursów doskonalących umiejętności, koncertów
muzyki kameralnej, wymian uczniowskich i konferencji.
Przy pomocy projektu w Stralsundzie zostanie
wyremontowana „Siedziba stanów“. Siedziba
stanów jest barokowym pałacykiem miejskim z
XVIII wieku. Ów historyczny budynek zostanie powiększony o nowy budynek, który powstanie tuż

obok. Obie budowle połączy szklany łącznik, który
będzie mógł służyć uczniom jako mały dziedziniec
muzyczny. W Stargardzie Szczecińskim wyremonotowana zostanie stara siedziba szkoły muzycznej.
Dzięki temu polsko-niemiecka Szkolna Orkiestra
Muzyczna oraz jej kierownictwo zyskają miejsce
do niczym nieskrępowanej wspólnej nauki i muzykowania. Rozbudowa oraz przebudowa budynków
oraz ich wyposażenie jest bardzo drogie i kosztować będzie ponad 6 milionów euro. Mimo tego
projekt i jego cele zostaną dofinansowane.
W ten sposób powstaną sale prób oraz sale koncertowe charakteryzujące się bardzo dobrą akustyką
i wyposażone w urządzenia techniczne wysokiej
jakości. Uczniowie będą korzystać ze wspaniałej
atmosfery świata dźwięków i instrumentów, czym
również delektować będą się słuchacze koncertów
i przedstawień. Nowe przestrzenie pomieszczą
również klasy baletu i tańca.
Obie placówki będą rozwijać koncepcję utworzenia polsko-niemieckiego Szkolnego Centrum
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Muzyki, które stanie się wzorcowym przykładem
wspólnego transgranicznego działania.
Część zakupionych instrumentów jest co prawda
dość droga, jednak dzięki temu uczniowie szkół
muzycznych otrzymają możliwość nauki gry oraz
ćwiczeń na instrumentach, jakich do tej pory nie
posiadali, gdyż często ze względu na wysoki koszt
szkoły muzyczne nie były w stanie ich zakupić.
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Zajrzyjcie do nas!

Nazwa projektu:

Polsko-Niemieckie Szkolne Centrum Muzyczne Stargard Szczeciński / Hansestadt Stralsund Ochrona i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa kultury

Partnerzy w projekcie:

Hanzeatyckie Miasto Stralsund / Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Stargardzie Szczecińskim

Adres projektu:

18439 Stralsund, Badenstraβe 39 / 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Kazimierza Wielkiefo 13/13a

Partnerzy do
kontaktów:

Grzegorz Konopczyński (Dyrektor), Tel.: +48 915772448, Fax: +48 915772448
E-Mail: arsnova@arsnova.webd.pl
Wolfgang Spitz, Tel.: +49 3831-253470, Fax: +49 3831-25253470, E-Mail: musikschule@stralsund.de

Strony internetowe:

www.psm.stargard.pl/index.php?id=1
www.hansestadt-stralsund.de

W dniu 17 maja na nowo
powstającym budynku szkoły
muzycznej w Stralsundzie zawieszono tzw. wiechę. Uczniowie
odbyli próbę od razu na budowie,
a ich umiejętności bez trudu podbiły serca obecnych gości!

zdj.: Christian Rödel

projekt

Czy nabraliście już ochoty na lekcje muzyki? Wymienione placówki są otwarte dla dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec!

05

14

Nauczyć się, jak umiejętnie
podzielić homara
Transgraniczna polsko-niemiecka nauka zawodu w branży hotelarskiej i
gastronomicznej w Euroregionie POMERANIA

W ramach niniejszego projektu partnerzy z Eberswalde (Brandenburgia) i Kołobrzegu (Polska) postanowili wspólnie zaangażować się na rzecz polsko-niemieckiej transgranicznej nauki zawodów w
branży hotelarskiej i gastronomicznej.
W tym celu partnerzy stworzyli poszczególne pakiety dydaktyczne, nazywane inaczej modułami.
Projekt został zainicjowany przy udziale 13 niemieckich i 14 polskich uczniów, a pomyślnie zakończony przez 10 Niemców i 12 Polaków. Widać
wyraźnie, że proces zdobywania zawodu był bardzo złożony, wymagający od kandydatów mobilności i dużego zaangażowania. W roku 2009 oraz
2010 zrealizowano w Eberswalde oraz Kołobrzegu
po 3 moduły.
W ramach każdego modułu w Polsce i Niemczech w roku 2009 i 2010 uczestnicy odbyli
praktykę zawodową w zakładzie działającym w regionie. Praktykanci mieli za
zadanie, by podczas praktyki wykorzystać zdobyte już umiejętności

zawodowe. Praktyki obejmowały pełne spektrum
nowego zawodu, począwszy od przywitania gości,
aż po przygotowywanie dla nich imprez.
Moduły realizowane w Eberswalde zawierały
praktyczne umiejętności zawodowe oraz wiedzę
teoretyczną. Składały się na nie: kurs podstawowy
„Niemieckie wina“, praca w kuchni (np. sprawianie
ryb), serwowanie dań i napojów, wiedza dot. klasyfikacji hoteli oraz ich organizacji, a także opracowanie dwujęzycznej transgranicznej koncepcji
marketingowej w celu pozyskania większej liczby
gości w regionie turystycznym Wschodniej Brandenburgii. Uczono również przygotowywania koktajli alkoholowych. Uczniowie nauczyli się też w
jaki sposób tworzy się wspólne dwujęzyczne koncepcje marketingowe w celu przyciągnięcia gości
na urlop i zainteresowania turystycznym regionem Wschodniej Brandenburgii. W polskim
przedsiębiorstwie młodzi ludzie poznawali
zasady zarządzania i prowadzenia hotelu, obejmujące kwestie prowadzenia
księgowości, obliczania składek na

Przy realizacji projektu drinkbar
wszyscy absolwenci świetnie się
bawili.
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ubezpieczenia społeczne, aż po zagadnienia wizerunku hotelu.
Podczas ostatniego tygodnia modułowego wszyscy uczestnicy musieli zaprezentować zdobyte
umiejętności podczas trzydniowego symulowanego egzaminu zawodowego, obejmującego np.
fachowe serwowanie dań oraz napojów, czy też
wykonanie polecenia: „Podzielić homara przy stoliku gościa“. Utworzono 3 mieszane zespoły, które
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Nazwa projektu:

Transgraniczna polsko-niemiecka nauka zawodu w branży hotelarskiej i gastronomicznej w Euroregionie
POMERANIA

Partnerzy w projekcie:

Berufsbildungsverein Eberswalde e.V. / Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w 		
Kołobrzegu

Adres projektu:

16225 Eberswalde, Angermünder Chaussee 9 / 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 13

Partnerzy do
kontaktów:

Małgorzata Wietrzycka (Wicedyrektor ZSE-H), Tel.: +48 943540583
Fax: +48 943540593, E-Mail: zseh@kolobrzeg.powiat.pl
Daniela Kutzke-Schönefeld (Dyrektor zarządzająca), Tel.: +49 3334-2022531, Fax: +49 3334-2022550,
E-Mail: daniela.kutzke@bbv-eberswalde.de

Strony internetowe:

www.bbv-eberswalde.de

(z lewej)
Umiejętne podzielenie
homara wymaga wprawy.
(z prawej)
Wspólne zdobycie zawodu było
oczywiście również wspólnie
świętowane.

źródło: BBV Eberswalde e.V.

projekt

miały wypełnić jedno zadanie w jednym z obszarów (kuchnia, usługi, moderowanie) w ciągu dnia
w systemie rotacyjnym. Na koniec nauki zawodu
praktykanci zdawali egzaminy w Polsce i Niemczech. Wszyscy uczestnicy byli zaangażowani, silnie zmotywowani i osiągnęli bardzo dobre wyniki.
Projekt został pomyślnie zakończony w 2011 r.
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Atrakcje przyrodnicze wysp
Uznam – Karsibór
Oko w oko z wielkimi zwierzętami

Na dwóch wyspach, Uznam i Karsibór, dzięki
wsparciu z programu INTERREG IV A powstały
nowe place edukacyjno-przyrodnicze. Dzięki stosunkowo niewielkiej dzielącej je odległości (15
km), zwiedzający mają możliwość skorzystania z
podwójnej oferty nawet w ciągu jednego dnia. A
co można tam zobaczyć?

• ptasi domek, dzięki któremu można poznać
świat ptaków z obu wysp,

Zagroda Żubra w miejscowości Prätenow na
wyspie Uznam proponuje spotkanie „bliskiego
stopnia” z największymi europejskimi ssakami.
Codziennie o godzinie 10.00 i 14.30 zwierzęta zapraszane są na posiłek – wówczas można im się
przyjrzeć z bliska, wchodząc na specjalnie w tym
celu zbudowany taras widokowy.

• leśny domek, w którym można zaznajomić się
z głosami zwierząt, dotąd zupełnie nieznanymi,
a także dowiedzieć się, że niedźwiedzie są raczej
wegetarianami.

Obok zagrody znajduje się infrastruktura do prowadzenia polsko-niemieckich lekcji przyrody:

Spotkanie oko w oko z wilkiem

zdj.: NABU Usedom

• dom na wrzosowisku, przedstawiający duże, dzikie zwierzęta, które niegdyś zamieszkiwały pobliskie tereny, zostały wytępione, a teraz chcą do nas
powrócić oraz

Między domkami znajdują się dwujęzyczne tablice dydaktyczne, niewielki plac zabaw i domek na
drzewie – ulubiona atrakcja młodszych zwiedzających. Jednym słowem – świetne miejsce na spędzenie czasu wolnego lub przeprowadzenie interaktywnych zajęć przyrodniczych.

17

Z kolei na polskiej wyspie Karsibór powstał punkt
informacji połączony z miejscem wypoczynku,
które dzięki zamontowanym tablicom i grom edukacyjnym przedstawiają odwiedzającym naturalne walory wyspy i delty Świny. Placówka ta jest
wspaniałym miejscem na spędzenie czasu nie tylko dla najmłodszych, ale również dla młodzieży.
Dzięki swej dwujęzyczności umożliwia ona również zagranicznym turystom spędzenie wolnego
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A może Wy również macie ochotę spędzic tu jeden
dzień?

Nazwa projektu:

Atrakcje przyrodnicze wysp Uznam - Karsibór

Partnerzy w projekcie:

Naturschutzbund Deutschland e.V., Landesgeschäftsstelle NABU Usedom oraz
Gmina Miasto Świnoujście

Adres projektu:

Wisentgehege, Wiesenstraße 9, 17419 Prätenow
Plac edukacyjno-przyrodniczy, ul. 1-go Maja 40, 72-607 Świnoujście

Partnerzy do
kontaktów:

Dirk Weichbrodt, Tel.: +49 162 163 77 79, E-Mail: d.weichbrodt@np.mvnet.de
Wiesława Trusewicz, Tel.: +48 609 480 814, E-Mail: bozenarogowska.mdk@wp.pl

Strony internetowe:

www.wisentgehege-usedom.de
www.swinoujscie.pl/1784/

Otwarcie placu edukacyjnego
w Świnoujściu

zdj.: Gmina Miasto Świnoujście

projekt

czasu w atrakcyjny sposób i poznawanie przyrody
na wyspie.
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Odkrywanie przyrody i historii
Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej

Tematyka ekologiczna i polodowcowe ukształtowanie krajobrazu w naszym regionie to zagadnienia interesujące wielu mieszkańców i turystów.
Wychodząc im naprzeciw powołano do życia projekt mający na celu stworzenie ośrodków edukacji
ekologicznej w Zalesiu po stronie polskiej i w Eggesin po stronie niemieckiej, jak również rozszerzenie oferty w Zoo w Ueckermünde.

będą mogły obsługiwać osoby poruszające się na
wózkach inwalidzkich, a także mniejsze dzieci.

Gmina Police zdecydowała się na budowę Transgranicznego Centrum Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, w którym możliwe będzie prowadzenie zajęć, wymian i spotkań o różnej tematyce i dla osób
w różnym wieku, kładąc jednak punkt ciężkości
na dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obu krajów. W budynku znajdą się sale dydaktyczne: sala
ekosystemów i sala zjawisk atmosferycznych, w
których oprócz makiet i eksponatów zapoznać się
będzie można z instalacjami interaktywnymi. Odbiór wiedzy uatrakcyjni udostępniony sprzęt: duże
panele dotykowe zamontowane na elektrycznie
sterowanych, ruchomych uchwytach naściennych.
Dzięki wprowadzonym udogodnieniom panele

Z kolei Centrum Edukacji Ekologicznej tworzone
w Eggesin ukierunkowuje swe działania nie tylko
na ekologię, ale i na historię - historię niezwykłą,
bowiem dotyczącą żeglugi barkami śródlądowymi
i związanego z nią przemysłu.

W bezpośrednim otoczeniu budynku powstają
edukacyjne ścieżki tematyczne do wykorzystania
podczas lekcji na świeżym powietrzu oraz zbiornik
wodny w celu przeprowadzania analiz wody na
miejscu.

Również powstały przed pół wieku Ogród Zoologiczny w Ueckermünde stale uatrakcyjnia swoją
ofertę. W ramach projektu dofinansowanego z
Programu Interreg IV A powstał nowy wybieg dla
flamingów – dużych, różowych ptaków, spotykanych głównie na Antylach i Galapagos. Dzięki inwestycji ptaki zyskały nie tylko piękny wybieg w
kształcie laguny, ale i niewielki domek z dachem
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Odwiedźcie flamingi w Zoo
oraz Centra Edukacji Ekologicznej w Eggesin i Zalesiu, gdzie zasięgniecie wielu informacji związanych z
ekologią . Serdecznie zapraszamy!

porośniętym roślinami, który umożliwia im ciepłe schronienie zimą. W niedługim czasie w Zoo
powstanie również nowe, duże akwarium i dwa
kolejne wybiegi: dla wilków i dla żółwi błotnych.
Oznacza to kolejną porcję atrakcji dla polskich i
niemieckich turystów.
Projekt, wraz ze swymi inwestycjami, zostanie zakończony w 2012 roku.
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Nazwa projektu:

Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej, edukacja ekologiczna i historia

Partnerzy w projekcie:

Tierpark Ueckermünde, Gmina Police i Miasto Eggesin

Adres projektu:

Chausseestraße 76, 17323 Ueckermünde
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Stettiner Straße 1, 17367 Eggesin

Partnerzy do
kontaktów:

Helge Zabka, Tel.: +49 39771 54940, E-Mail: info@tierpark-ueckermuende.de
Ewa Chmielewska-Usewicz, Tel.: +48 91 43 11852, E-Mail: promocja4@ug.police.pl
Elke Wendler, Tel.: +49 39779 26460, E-Mail: e.wendler@eggesin.de

Strony internetowe:

www.tierpark-ueckermuende.de
www.police.pl/pcms.aspx?cid=1097
www.eggesin.de/start/tourismus/kahnschifferzentrum/

(z lewej)
Stanowiska multimedialne
„Las” i „Łąka” w ośrodku w
Zalesiu
(z prawej)
Zjawiska atmosferyczne w Centrum
Edukacji Ekologicznej w Zalesiu

zdj.: Gmina Police

projekt
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Zacieśnienie polskoniemieckiego partnerstwa gmin
Wspólne Centra Kultury i Sportu w Człopie i Neuenkirchen

Dzieci, młodzież i starsi mieszkańcy gmin Człopa
i Neuenkirchen mają wyjątkowo dużo szczęścia!
W ramach projektu dofinansowanego z Programu
Interreg IV A powstało nowe Polsko-Niemieckie
Centrum Kultury i Sportu w Człopie, a w Neuenkirchen wyposażona została dodatkowa sala spotkań w istniejącym już Polsko-Niemieckim Centrum Kultury. Z obiektów mogą korzystać zarówno
mieszkańcy obu partnerskich gmin, jak i turyści
odwiedzający okolicę.
Kulturalno-sportowy charakter obiektów w Człopie i w Neuenkirchen podkreśla atrakcyjna oferta
i plan spotkań na kolejne lata. Ze świetnie wyposażonej bazy sportowej w zachodniopomorskiej
gminie regularnie korzystają młodzi sportowcy, by
przygotowywać się do odbywającej się corocznie

spartakiady. W pierwszym i trzecim kwartale każdego roku, naprzemiennie po polskiej i niemieckiej stronie, organizowane są z kolei polsko-niemieckie warsztaty taneczne. Mogą w nich wziąć
udział zarówno dzieci, jak i młodzież oraz dorośli
fani tańca towarzyskiego.
Oferta korzystania z murów centrów nie jest jednak ograniczona tematycznie. Spotykają się w
nich również myśliwi w ramach podsumowania
sezonów łowieckich, seniorzy z partnerskich gmin,
prowadzone są spotkania edukacyjno-ekologiczne, warsztaty taneczne, wokalne, zawody strzeleckie. Istnieje możliwość nauki języka sąsiada,
zapoznania się z obcojęzyczną literaturą i historią
okolicy.
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projekt

08

aktywnie kilka dni w polsko-niemieckim gronie ,
odezwij się!

Nazwa projektu:

Zacieśnienie polsko-niemieckiego partnerstwa gmin poprzez budowę Polsko-Niemieckiego Centrum 		
Kultury i Sportu w Człopie oraz wyposażenie Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury w Neuenkirchen

Partnerzy w projekcie:

Miasto i Gmina Człopa oraz Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Adres projektu:

ul. Osiedlowa 9, 78-630 Człopa / Wampener Straße, 17498 Neuenkirchen

Partnerzy do
kontaktów:

Miasto i Gmina Człopa, Tel.: +48 67 2582838; E-Mail: kulturzentrum@czlopa.pl
Niels Müller, E-Mail: mueller-leist@web.de
Frank Weichbrodt, E-Mail: weichbrodt@web.de
Annette Schröter, Tel.: +49 3834-895140, E-Mail: schroeter@amt-landhagen.de

Strony internetowe:

www.czlopa.pl
www.17498neuenkirchen.de/interreg-start/interreg-aktivitaeten

W nowej hali odbywają
się rozgrywki sportowe
wszelkiego rodzaju.

zdj.: Gmina i Miasto Człopa

Jeśli jesteś więc, drogi czytelniku, uczestnikiem zorganizowanej grupy i chciałbyś z przyjaciółmi spędzic
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Podróż w czasie
Geopark Kraina Lodowcowa nad Odrą

Dwa mamuty, Georg z Joachimsthal i Georgina z
Morynia, oprowadzają po krajobrazie pozostawionym przez lodowce w okresie ostatniej epoki lodowcowej przed ok. 15.000 laty po obu stronach
Odry.
Podróż przez epokę zlodowacenia można rozpocząć poczynając od „Historycznego młyna parowego“, Centrum Informacji Turystycznej w Groß-Ziethen lub biura regionalnego Geoparku w
Moryniu. Zwiedzający otrzymują tu szereg informacji o kształtowaniu się krajobrazu i podejmują
interaktywną podróż w czasie, towarzyszą głazom
narzutowym i kamieniom podczas wędrówki ze
Skandynawii do nowego domu, dowiadują się o
zmianach klimatycznych i strukturze epoki lodowej, itd. Na zewnątrz młyna parowego znajduje
się naturalnych rozmiarów rzeźba mamuta
Georga.

W okolicy Joachimsthal można się natknąć na
różnorodne ślady epoki lodowcowej. Wielkie wychodnie Sperlingsherberge i Ihlowberge w spektakularny sposób obrazują przebieg procesów epoki
lodowcowej oraz to, co po niej pozostało. Zwiedzający mają okazję obejrzeć imponujące osuwiska noszące na obrywach skalnych ślady prac. Plac
z obiektami skalnymi pokazuje jak wyglądała praca dawnych rzemieślników.
Przy murach miejskich w Moryniu, wybudowanych z głazów narzutowych i otoczaków, umiejscowiono na świeżym powietrzu ekspozycję pod
nazwą „Kamienny ogród”. Można w nim obejrzeć
głazy narzutowe z różnych regionów Skandynawii
oraz warsztat kamieniarski. Jezioro Morzycko o
głębokości do 60 m to jedno z najgłębszych i najczystszych polskich jezior.

23

Również ono jest efektem ostatniej epoki lodowcowej. Ścieżka spacerowa i rowerowa „Wielki Rak“, prowadząca wokół jeziora prezentuje
zwiedzającym ślady prehistorycznych zwierząt.
Umieszczone wzdłuż ścieżki tablice informują
obszernie o mieszkańcach tego zakątka z nie tak
bardzo odległej przeszłości. W bezpośredniej bliskości jeziora znajduje się amfiteatr wzniesiony z
otoczaków, dogodne miejsce odpoczynku i realizacji najróżniejszych imprez.

projekt
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Zapraszamy do odkrywania
u nas pozostałości epoki lodowcowej!

Nazwa projektu:

Centra Informacyjne i infrastrukturalna rozbudowa miejsc atrakcyjnych turystycznie w miejscowościach
Ziethen i Moryń dla intensywnego wykorzystania turystycznego interesujących krajobrazów 			
ukształtowanych przez lodowiec po obu stronach Odry (Geopark Kraina Lodowcowa nad Odrą)

Partnerzy w projekcie:

Amt Joachmisthal i Gmina Moryń

Adres projektu:

Schorfheide-Information, Töpferstraße 1, 16247 Joachmisthal (Schorfheide)
Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

Partnerzy do
kontaktów:

Schorfheide-Information, Tel.: +49 33361 63380, E-Mail: br-joachimsthal@web.de
Biuro Informacji Turystycznej, Tel.: +48 697 029 064, E-Mail: bit@moryn.pl

Strony internetowe:

www.joachimsthal.de
www.moryn.pl

(z prawej)
Informacje o projekcie w
„naturalnej“ formie.

zdj.: Gmina Moryń

(z lewej)
Podróż w czasie z
mamutami w tle
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Wspólne śpiewanie,
taniec i zabawa
Uckerwelle i Europejskie Centrum Spotkań w Barlinku

Stowarzyszenie IG Frauen Prenzlau i Barlinecki
Ośrodek Kultury prowadzą intensywną współpracę już od 2002 roku. W jej ramach corocznie
odbywają się wspólne imprezy i spotkania o różnym charakterze, na przykład: Wybory Królowej
Puszczy Barlineckiej i Królowej Łabędzi w Prenzlau, Święto Teatrów Ulicy, Święto Lata, Jarmark
Ceramiczny, warsztaty taneczne, ceramiczne, teatralne.

Dzięki Programowi Interreg IV A współpraca obu
partnerów stała się łatwiejsza. W Barlinku zostały wyremontowane i rozbudowane dwa budynki
należące do Barlineckiego Ośrodka Kultury. Nowa
baza noclegowa i utworzone zaplecze kuchenne umożliwiają przyjazd niemieckich grup bez
konieczności korzystania z oferty zewnętrznej.
Również artyści zyskali lepsze warunki: nową pracownię ceramiczną, sale z garderobami do zajęć
tanecznych i teatralnych, a także studio wokalno-muzyczne, studio nagrań i studio filmowe wraz z
reżyserką. Oba budynki zostały dopasowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Miejsce spotkań młodzieży „Uckerwelle“ w Prenzlau oferuje 108 łóżek ze śniadaniem, częściowym
lub całodziennym wyżywieniem, które można zarezerwować również na potrzeby spotkań polsko-niemieckich. Atrakcyjność i różnorodność sposobów spędzania wolnego czasu, w dobrą czy złą
pogodę, latem czy zimą nie pozwolą na nudę.

Nowa galeria w
Barlineckim Ośrodku Kultury
zdj.: BOK Barlinek
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W naszej siedzibie pracuje
personel pedagogiczny, który
chętnie opracuje i zrealizuje
dla Was indywidualny projekt.

Zachęcamy do skorzystania m. in. z następujących
propozycji:
• sala sportowa,
• sala teatralna, różne warsztaty,
• bilard, tenis stołowy, lotki, wypożyczalnia
rowerów i kajaków, animacja dla dzieci, zajęcia
plastyczne itd.

10

Nazwa projektu:

Wspólny projekt inwestycyjny polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: „Europejskie Miejsce 		
Spotkań Prenzlau - Uckerwelle i Europejskie Centrum Spotkań w Barlinku“

Partnerzy w projekcie:

IG Frauen Prenzlau e.V. i Barlinecki Ośrodek Kultury

Adres projektu:

Brüssower Allee 48 A, 17291 Prenzlau
ul. Podwale 9 i ul. Leśna 1, 74-320 Barlinek

Partnerzy do
kontaktów:

Sieglinde Knudsen, Tel.: +49 3984 83220, E-Mail: info@igfrauen.de
Brygida Liśkiewicz, Tel.: +48 95 746 2135, E-Mail: bok@barlinek.pl

Strony internetowe:

www.uckerwelle-pz.de
www.bok.barlinek.pl

zdj.: IG Frauen Prenzlau e.V.

projekt

(z prawej)
Ośrodek Uckerwelle jest chętnie
odwiedzany przez uczestników
spotkań w różnym wieku.

zdj.: BOK Barlinek

(z lewej)
W tym budynku znajduje
się nowoczesne studio
nagrań.

11
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Pamiętajmy o wspólnych
korzeniach naszego regionu
Park Hugenotów i Park Przyrodniczy „Dolina miłości“

Francuscy hugenoci zajęli po wojnie 30-letniej,
pod koniec XVII i na początku XVIII wieku, dużą
część Marchii Brandenburskiej. Hugenoci posiadali liczne zdolności rzemieślnicze, które przyczyniły
się do rozwoju gospodarczego na terenie wyniszczonym działaniami wojennymi. Również miasto
Schwedt i okolica odniosły z tego korzyści. Partnerzy w tym projekcie chcą przypominać o owych
wspólnych korzeniach historycznych regionu, tworząc przestrzeń kulturalną i rekreacyjną. Wspólna historia i podobne losy, których doświadczyli
mieszkający tu ludzie tworzą podstawę do rozwoju i korzystania ze wspólnej kultury i turystyki.

Do głównych zadań projektu należą rekonstrukcja
i rewitalizacja oraz rozbudowa byłego założenia
parkowego przy zamku w mieście Schwedt nad
Odrą oraz parku przyrodniczego „Dolina Miłości“
w Zatoni Dolnej. Oba parki położone po dwóch
stronach Odry dzieli odległość zaledwie ok. 5 km.
Jadąc rowerem bezpośrednim transgranicznym
połączeniem drogowym na przejechanie z jednego parku do drugiego potrzeba jedynie 20 minut.
Europejski Park Hugenotów w Schwedt ma zostać odtworzony na wzór francuski. Odtworzenie
centralnego areału Parku Przyrodniczego „Dolina
Miłości” graniczącego z terenem w bezpośrednim

Próbę generalną przed otwarciem sceny amfiteatru w Parku Hugenotów w Schwedt nad
Odrą obejrzało ponad 700 osób, uważnie
wsłuchujących się w utwory w wykonaniu
Jana Josefa Liefersa. Był to bardzo
nastrojowy wieczór.

zdj.: ubs
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Ponadto zaplanowano przebudowę amfiteatru
w Europejskim Parku Hugenotów należącego do

Zajrzyjcie do nas!

Nazwa projektu:

Rozbudowa infrastruktury i rozwój Europejskiego Parku Hugenotów w Schwedt nad Odrą i
rewitalizacja parku przyrodniczego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej tworzących transgraniczne centra 		
kultury i rekreacji

Partnerzy w projekcie:

Miasto Schwedt/Oder / Federacja Zielonych GAJA, Szczecin

Adres projektu:

uckermärkische bühnen schwedt, Berliner Straße 46-48 , 16303 Schwedt/Oder,
Tel.: +49 3332 538 0, Fax: +49 3332 538 124
Federacja Zielonych GAJA, ul.5 Lipca 45, PL 70-374 Szczecin

Partnerzy do
kontaktów:

Daniela Müller, Tel.: +49 3332 446324, E-Mail: stadtentwicklung.stadt@schwedt.de
Jakub Szumin, Tel.: +48 914894233, E-Mail: jakubs@gajanet.pl

Strony internetowe:

www.schwedt.eu/sixcms/detail.php/bb3.c.227398.de?_lang=de&_nid=227615
www.gajanet.pl
www.dolinamilosci.pl
www.theater-schwedt.de

Ute Freudenberg
zaśpiewała z okazji
otwarcia sceny plenerowej
w Parku Hugenotów w
Schwedt nad Odrą. Również
polscy goście z projektu
partnerskiego „Dolina Miłości“ nucili prezentowane
utwory.

zdj.: Miasto Schwedt n. Odrą
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teatru „uckermärkische bühnen schwedt“. Dzięki
temu powstanie nowoczesne centrum teatralno-widowiskowe na 430 miejsc, w którym rocznie
odbywać się będzie co najmniej 52 imprez, w tym
ciekawe koprodukcje polsko-niemieckie.

zdj.: WST

projekt

sąsiedztwie Odry pokrytym wzgórzami będzie odpowiadać stylowi angielskiemu. Dawny Domek
Leśniczego (Thomashaus) w Parku Przyrodniczym
„Dolina Miłości” przejmie po odbudowie funkcję
polsko-niemieckiego ośrodka spotkań.

12
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Wspólne prowadzenie
badań naukowych to czysta
przyjemność!
Polsko-niemieckie projekty badawcze

Obok możliwości wspólnego kształcenia przedszkolnego, szkolnego, podczas zdobywania zawodu oraz wspólnych imprez w różnych miejscach
spotkań w regionie istnieją jeszcze inne polsko-niemieckie projekty, skierowane np. do studentów i młodych naukowców.
Przedstawiamy tu kilka z nich:

1. Pilotażowy projekt uprawy winorośli i nowych roślin uprawnych
Pogranicze polsko-niemieckie jest regionem
ukształtowanym głównie przez gospodarkę rolną,
jednak spektrum upraw wielkoobszarowych gatunków, takich jak pszenica, jęczmień, rzepak, kukurydza czy buraki cukrowe charakteryzuje się niewielkim potencjałem zatrudnienia. Z tego powodu
młodzi naukowcy i studenci zainicjowali wspólny
projekt badawczy zakładający wprowadzenie nowych roślin uprawnych w celu budowania potencjału regionalnego oraz stworzenia warunków dla
trwałego rozwoju gospodarczego, a także poprawy sytuacji na rynku pracy. Osiągnięcie tych celów umożliwiłaby np. uprawa nowych gatunków
roślin. Krajobraz po obu stronach Odry spełnia ku
temu odpowiednie warunki.
Pewne gatunki, jak np. morele, brzoskwinie czy też
owoce jagodowe, wykazują pewne cechy ekskluzywne, podobnie jak winorośl i analogicznie mogą
stać się one nowym produktem regionalnym

29

umiejscowionym w górnym segmencie cenowym.
Byłby to również nowy aspekt do wykorzystania
w reklamie kierowanej do turystów.
Grupy naukowców sprawdzają obecnie, w jaki
sposób zmieniają się warunki klimatyczne, jaki
wpływ na substancje odżywcze w glebie mają
różne czynniki, w jaki sposób w roślinach powstają pewne prozdrowotne substancje, wypróbowują metody zwiększające odporność roślin na
przymrozki wiosenne itd. W efekcie wzbogacimy
naszą wiedzę na temat gatunków uprawnych,

12
1

Z niecierpliwością czekamy
na wyniki!

Nazwa projektu:

Pilotażowy projekt uprawy winorośli i nowych roślin uprawnych w regionie Pomerania

Partnerzy w projekcie:

Hochschule Neubrandenburg i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Partnerzy do
kontaktów:

Prof. Dr. Gerhard Flick
Tel.: +49 395 5693206, E-Mail: flick@hs-nb.de
Dr hab. Inż. Piotr Chełpiński
Tel.: +48 91 449 6160, E-Mail: piotr.chelpinski@zut.edu.pl

Strony internetowe:

www.pomerania.hs-nb.de

(z lewej)
Pracownicy naukowi w polsko-niemieckim projekcie z
Hochschule Neubrandenburg i ZUT w Szczecinie
sprawdzają mikroinstalację do winifikacji i rozmawiają
o kolejnych eksperymentach.
(z prawej)
Młody naukowiec Sabine Heeren sprawdza rurki fermentacyjne w mikroinstalacji do winifikacji.

zdj.: Hochschule Neubrandenburg

projekt

metod upraw, ich ekonomicznego wykorzystania
oraz wpływu na rozwój regionalnego rynku zatrudnienia i miejscowych warunków przyrodniczych. Na tej podstawie zakłady produkcji rolnej
będą mogły podjąć decyzję o uprawie nowych gatunków roślin, z których stworzą nowe regionalne
produkty dla mieszkańców i turystów.
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2. Transgraniczne badania przesiewowe noworodków
Projekt ma stworzyć ku temu dogodne warunki i
zebrać nowo zdobytą wiedzę. Wtedy możliwe będzie bardzo szybkie stwierdzenie np. wrodzonych
zaburzeń przemiany materii, takich jak mukowiscydoza i odpowiednio wczesne zaangażowanie w
proces leczenia rodziców dziecka. Wspólne badania naukowe przyczyniają się w istotnym stopniu
do poprawy zdrowia mieszkańców regionu. Jak
dotąd jest to jedyny tego typu projekt w Europie i
spełnia tym samym istotną rolę pilotażową.

zdj.: Universitätsmedizin Greifswald

Istnieje wiele chorób dających się wyleczyć, o ile
diagnoza jest stawiana odpowiednio wcześnie.
Polscy i niemieccy lekarze i naukowcy stworzyli wspólną grupę badawczą w celu opracowania
nowych metod, umożliwiających stwierdzanie
lub wykluczanie konkretnych schorzeń u nowo
narodzonych dzieci. Już niewielka kropla krwi
daje dam te informacje, o ile możemy korzystać
z odpowiednich baz danych, dobrych sieci informacji i wystarczających kompetencji naukowych.

projekt

12
2

Nazwa projektu:

Modelowy region „POMERANIA“ na rzecz transgranicznych badań przesiewowych u noworodków

Partnerzy w projekcie:

Universitätsklinikum Greifswald / Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie /
Instytut Matki i Dziecka (IMiD) w Warszawie / Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Adres projektu:

Universitätsklinikum Greifswald, 17487 Greifswald, Fleischmannstraße 8, Cornelia Müller

Partnerzy do
kontaktów:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, PL 70-204 Szczecin Rybacka 1,
Dr. Hab. n. med. Maria Giżewsk

Strony internetowe:

www.pum.edu.pl
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3. Nowoczesne metody hematologii eksperymentalnej
Hematologia jest dziedziną nowoczesnej medycyny, zajmującą się badaniem krwi oraz ludzkiego
systemu krwiotwórczego. Dzięki tym badaniom
można szybko wykryć ciężkie zachorowania. By
wyleczyć niektóre z nich, jak np. białaczkę, terapia
musi być podjęta odpowiednio wcześnie. Często
choroby te są stwierdzane zbyt późno, co znacznie obniża szanse na wyleczenie. Również w tym
obszarze polscy i niemieccy lekarze postanowili
połączyć swe siły i wspólnie zakupić kosztow-

12
3

Nazwa projektu:

Zwiększenie zakresu współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie 		
nowoczesnych metod hematologii eksperymentalnej

Partnerzy w projekcie:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie / Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Adres projektu:
i
partner do kontaktu:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, PL 70-204 Szczecin Rybacka 1
Prof. Dr. med. Boguslaw Machaliński
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 17487 Greifswald, Domstraße 11
Prof. Dr. Christian Schmidt

Strony internetowe:

www.pum.edu.pl

Polscy i niemieccy studenci
przygotowują badania i
wspólnie z lekarzami dokonują ich oceny.

zdj.: PUM

projekt

ne urządzenia diagnostyczne. Korzystając z nich
wspólnie będą oni uzyskiwać lepsze wyniki badań
naukowych. Dzięki wymianie danych i analizom
porównawczym naukowcy liczą na szybsze ustalanie wartości bazowych do celów diagnostycznych,
pomocnych w leczeniu ciężkich chorób. Skorzystają z tego nie tylko pacjenci, ale i ich rodziny.
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... i wiele innych możliwości
Przedstawione projekty stanowią jedynie przykład tego, co zyskaliśmy i co
nadal zyskujemy na naszym pograniczu dzięki Programowi Interreg IV A.
Tych możliwości jest oczywiście o wiele więcej.
Dzięki temu wsparciu w naszym regionie powstało
wiele ścieżek rowerowych, z których korzysta coraz większa liczba polskich i niemieckich turystów.
W 2011 roku została otwarta nowa przybrzeżna
promenada łącząca Świnoujście z miejscowością
Heringsdorf, umożliwiająca swobodne przemieszczanie się pieszo lub rowerem wzdłuż nadmorskiej
plaży. Z kolei miłośnicy sportów wodnych mogą
skorzystać z szerokiej oferty w Szczecinie, Gryfinie,
Trzebieży, Pełczycach, Greifswaldzie, Schwedt,
Nehringen czy Ueckermünde, dofinansowanej ze
środków INTERREG.
Szczególne miejsce wśród realizowanych przedsięwzięć zajmuje Fundusz Małych Projektów
(FMP) – swoisty „program w programie”, wdrażany wspólnie przez Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania oraz Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e. V. Jego celem
jest wspieranie nowych lub już istniejących kontaktów transgranicznych, mających wpłynąć na
poprawę wzajemnego zrozumienia i pogłębiających integrację mieszkańców w różnych wieku.

Fundusz ten od lat cieszy się ogromną popularnością, głównie dzięki wspieraniu szerokiego zakresu
działań. W ramach „małych projektów” realizowane są bowiem przedsięwzięcia zarówno z dziedziny kultury, sportu, czy rekreacji, jak i ochrony
środowiska, zdrowia lub edukacji. Z dostępnych
środków mogą korzystać organizacje o charakterze niedochodowym, w tym gminy, powiaty, domy
kultury, szkoły i stowarzyszenia. I chętnie z tej
oferty korzystają!
W ramach mikroprojektów propagujących sport
i zdrowy tryb życia partnerzy organizują na przykład wspólne zawody sportowe, maratony i półmaratony, rajdy rowerowe, regaty, czy spływy
kajakowe. Młodsi i starsi artyści, pod egidą swych
stowarzyszeń lub domów kultury, spotykają się na
polsko-niemieckich warsztatach, festiwalach lub
konkursach. Nierzadko organizowane są również
spotkania o charakterze kulinarnym, dzięki którym
uczestnicy zapoznają się z kuchnią sąsiada, używanymi tradycyjnie ziołami i przyprawami, a także
mają okazję wypróbowania nowych przepisów.
Duże znaczenie wśród realizowanych projektów
mają także przedsięwzięcia badające wspólną,
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często trudną, historię mieszkańców naszego regionu, przyjmujące formę warsztatów dziennikarskich, fotograficznych, wystaw lub wykładów.

lub niemieckich znajomych. Taka możliwość jest
szansą nie tylko na poznanie swoich sąsiadów,
ale i pogłębienie wiedzy bądź zatracenie się we
wspólnych pasjach.

Fundusz Małych Projektów pozwala na realizowanie w polsko-niemieckim gronie przedsięwzięć
wszelkiego rodzaju i dla każdej grupy wiekowej.
Oznacza to, że pasjonaci wszelkiej maści, sportowcy różnych dziedzin, uczniowie, nauczyciele,
seniorzy, mogą złożyć wniosek i otrzymać dotację na realizację każdego interesującego projektu, do udziału w którym zaproszą swych polskich

Nazwa projektu:
Partnerzy w projekcie:

Warto ją wykorzystac! Byc
może wpadniecie na świetny
pomysł projektu, jaki chcielibyście zrealizowac!

Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A
/ Kommunalgemeinschaft Europaregion 		

Pomerania e.V.

Partnerzy do
kontaktów:

Monika Zienkiewicz, Tel.: +48 91 48 629 10, E-Mail: fundusze@pomerania.org.pl
Regina Werner, Tel.: +49 39754-529-14, E-Mail: regina.werner@pomerania.net

Strony internetowe:

www.pomerania.org.pl
www.pomerania.net

(z lewej)
Barlineckie Świętojanki –
dwa brzegi
(z prawej)
Letnie Warsztaty Artystyczne w
Świnoujściu.

zdj: Miejski Dom Kultury w Świnoujściu

Al.Wojska Polskiego 164, 71-335 Szczecin
Ernst-Thälmann-Straße 4, 17321 Löcknitz

zdj.: Barlinecki Ośrodek Kultury

Adres projektu:
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