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SZANOWNI CZYTELNICY,
przed Państwem kolejny numer biuletynu wydawanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
Za nami okres urlopów i wypoczynku. Ale lato to nie tylko kanikuła, to także
okres „żniw” projektowych, w szczególności projektów spotkaniowych. Było
ich bardzo dużo, kilka szczególnie ciekawych zaprezentujemy Państwu
w aktualnym numerze.
Przeglądając newsletter natkniecie się Państwo na duży artykuł poświęcony
współpracy z Asturią. Nasze Stowarzyszenie od wielu lat posiada umowę
partnerską z Bawarskim Kołem Młodzieży i to dzięki temu partnerstwu wzięliśmy udział w międzynarodowej wymianie, której tematem przewodnim
były działania na rzecz włączenia społecznego osób z upośledzeniami fizycznymi. Temat jakże ważny, szczególnie dziś, w obliczu rosnącej rzeszy osób
niepełnosprawnych, czy to w wyniku chorób wrodzonych, nabytych, wypadków komunikacyjnych czy wreszcie posiadających ograniczenia z racji wieku.
Zdobyte doświadczenia przyniosły nam wiele pomysłów, które będzie można realizować na pograniczu polsko-niemieckim w nowej perspektywie
finansowania UE 2014-2020.
A przygotowania do nowej perspektywy ruszyły już w sierpniu. Jesteśmy na
etapie wybierania celów tematycznych przyszłego programu współpracy
transgranicznej realizowanego na terenie Euroregionu Pomerania. Przed
nami długa, ale jakże interesująca droga do ostatecznego kształtu programu
operacyjnego INTERREG VA. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo ją bacznie śledzić.
Do czego serdecznie zachęcamy życząc przyjemnej lektury.
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Trwają przygotowania do nowego okresu
programowania na lata 2014-2020
Program Interreg IV A znajduje się obecnie w ostatniej
Cele tematyczne zgodnie z
fazie realizacji. Wdrażanie większości polskoprojektem rozporządzenia
niemieckich projektów powinno zakończyć się w 2014
roku. Do końca roku 2015 musi nastąpić jego całkowite
1. Wzmacnianie badań, rozwoju technologicznezamknięcie, a środki, które nie zostaną wykorzystane
go i innowacji
w tym terminie, zostaną zwrócone do budżetu Unii
2. Zwiększenie dostępności, stopnia i jakości
Europejskiej.
technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Równolegle do wdrażania Programu Interreg IV A rozpoczęły się już prace nad kolejnym okresem programo3. Podnoszenie konkurencyjności małych i
wania. W październiku 2011 roku Komisja
średnich przedsiębiorstw
Europejska opublikowała projekty rozporządzeń, mające zastąpić rozporządzenia obowiązujące w obecnej
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę o niskiej
emisji we wszystkich sektorach
perspektywie finansowej. Ich ostateczne wersje
powinny zostać zatwierdzone jesienią tego roku. Zgod5. Promowanie dostosowywania do zmian
nie z zaleceniami Komisji Europejskiej nowe programy
klimatycznych, zapobiegania ryzyku i zarządzaoperacyjne powinny zostać przekazane do Brukseli do
nia ryzykiem
końca czerwca 2014 roku.
Oznacza to, że prace nad przyszłym programem doty6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie
czącym naszego pogranicza (nazwijmy go umownie:
efektywności wykorzystywania zasobów
Interreg V A) weszły już w bardzo intensywną fazę.
7. Promocja zrównoważonego transportu i
Obecnie wiadomo, iż Instytucją Zarządzającą Interreg V
usuwanie problemów z przepustowością w dziaA pozostaje Ministerstwo Gospodarki, Budownictwa i
łaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych
Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego w
Schwerinie. Nie zmienią się również Koordynatorzy
8. Promocja zatrudnienia i mobilności
Krajowi programu: ze strony polskiej będzie to Minipracowników
sterstwo Rozwoju Regionalnego, a ze strony branden9. Wspieranie włączenia społecznego i walka
burskiej - Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejz ubóstwem
skich.
Dofinansowanie poszczególnych projektów ma pozo10. Inwestycje w edukację, umiejętności i
kształcenie ustawiczne
stać na obecnym poziomie, tj. 85% kosztów kwalifikowalnych. Mimo wcześniejszych sugestii, zachowana
11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego
zostanie również możliwość refundacji podatku VAT.
i skuteczności administracji publicznej
Latem tego roku partnerzy naszego programu zawiązali grupę roboczą, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech zaangażowanych krajów. Jej pierwsze spotkanie odbyło się 31 lipca br. w Poczdamie, a kolejne w dniach 11-12 września br. w Szczecinie. Jednym z najważniejszych zadań stojących obecnie przed partnerami programu jest wyznaczenie celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych, które pozwolą w przyszłości na
dofinansowanie konkretnych działań naszych beneficjentów. Wyboru dokonać należy spośród 11 celów, wskazanych w unijnych projektach rozporządzeń. Duże znaczenie w jego dokonaniu odegra z pewnością Aktualizacja
Transgranicznej Koncepcji Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 2014-2020. W prace nad tworzeniem tego dokumentu zaangażowani byli członkowie zarówno Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, jak i Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V.. Odzwierciedla on więc potrzeby naszego regionu
w kontekście umacniania polsko-niemieckiej współpracy na pograniczu. Mamy nadzieję, że prace nad nowym programem będą przebiegały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Naszych beneficjentów zachęcamy z kolei
do intensywnych rozmów ze swoimi partnerami z obszaru wsparcia na temat potencjalnych projektów, które będą
mogły być realizowane w kolejnej perspektywie finansowej!
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PNWM: Rozszerzamy wspołpracę
młodziezową o Asturię!
Asturia-raj na ziemi. Tak mówią o swojej hiszpańskiej małej ojczyźnie jego mieszkańcy. Argumentują, ze mają tu wszystko, o czym można zamarzyć:
cudowne plaże, rozległe góry i pełne zwierzyny lasy.
To prawda.
Przygotowując się do udziału w międzynarodowej
konferencji animatorów pracy z młodzieżą, która
miała odbyć się w lipcu 2013 roku w Asturii, byłam
przygotowana, że poznam hiszpański system pracy
z młodzieżą, szczególnie z młodzieżą wykluczoną.
Ku mojemu zaskoczeniu, wszystkie osoby, z którymi
się podczas konferencji spotykaliśmy: pracownicy
kół młodzieżowych, pedagodzy, wolontariusze opowiadali nie o sytuacji w hiszpańskich, ale asturyjskich organizacjach i instytucjach. Okazało się, że
Muzeum Guggenheima przypomina statek. Fot. archiwum SGPEP
mieszkańcy Asturii mają wielkie poczucie przynależności do swojej ojczyzny, posiadają własny język, własny hymn i symbole narodowe. To był pierwszy krok w kierunku poznania i zrozumienia naszych gospodarzy. Wyjątkowo serdeczni, życzliwie odnoszący się do „obcych”,
spontaniczni w wyrażaniu uczuć, na powitanie całujący się w policzek dwukrotnie (również mężczyźni z mężczyznami) i ….podobnie do nas, czasami improwizujący, nieprzygotowani do realizacji zaplanowanych punktów programu, nadrabiający spontanicznymi rozwiązaniami i rozbrajający swoją szczerością.
Konferencja poświęcona strategii i doświadczeniu pracy z niepełnosprawnymi w Asturii przygotowana była przez
Asturyjskie i Bawarskie Koło Młodzieży. Organizacje te współpracują ze sobą od ponad dziesięciu lat wspierając
wymiany młodzieży z Bawarii i Asturii oraz organizując seminaria dokształcające dla pracowników młodzieżowych. Lipcowe
spotkanie było jedną z takich form dokształcających,
w której poznawaliśmy metody pracy z młodzieżą zagrożoną
wykluczeniem (poprzez kalectwo, przewlekłe choroby,
niepełnosprawność).
Konferencja rozpoczęła się jednak w kraju Basków, w otoczonym wysokimi górami, Bilbao. Tam, prowadzeni przez architekta miejskiego, podążaliśmy szlakiem nowoczesnych rozwiązań
miejskich. Miasto dla dzieci i osób niepełnosprawnych. Tak
pokrótce można określić najmłodszą, położoną w dorzeczu
poprzemysłową część miasta. Ciągi komunikacyjne dla niewidomych, sygnały dźwiękowe na skrzyżowaniach i brak barier Wyprawa rowerowa Szlakiem niedźwiedzi, Fot. archiwum
architektonicznych dla osób na wózkach. Te rozwiązania zrobiły na naszej grupie olbrzymie wrażenie.
W naszej polsko-niemiecko- hiszpańskiej grupie znalazły się osoby pracujące bezpośrednio z młodzieżą niepełnosprawną, ale także takie, które na co dzień wspierają merytorycznie, bądź finansowo organizacje młodzieżowe
skupiające niepełnosprawnych.
W Bilbao mieliśmy także okazję rozpocząć naszą edukację interkulturową, poznając lokalną kuchnię i tutejsze
zwyczaje. Żyliśmy tak, jak tubylcy, czyli rozpoczynaliśmy nasz dzień lekkim, słodkim śniadaniem, każdy z nas musiał sam zadbać o lunch (często nie było na to czasu), a prawdziwy posiłek następował po zakończeniu programu
dnia, zazwyczaj około godziny 22.00. Wtedy też zaczynały zapełniać się restauracje. Około 24.00 kończyliśmy obiadokolację a wokół nas mnóstwo było rodzin z maleńkimi i trochę starszymi dziećmi.
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Nasza grupa przed kwitnącym Puppy, Fot. archiwum SGPEP

Wkrótce musieliśmy pożegnać Bilbao - fanom sportu znanym zapewne z drużyny piłkarskiej Atletic Bilbao (stadion
jest obecnie przebudowie), ale w świecie najbardziej słynnym z nowatorskiego w formie i bogatego w zbiory Muzeum Guggenheima, najlepiej prosperującego muzeum w Europie. Będąc w północnej Hiszpanii koniecznie należy
się tam wybrać.
Nasza konferencja odbywała się głównie w stolicy Asturii, w Oviedo. Tam był już czas na szczere rozmowy o sytuacji młodzieży asturyjskiej w czasach kryzysu, o rosnącym stale bezrobociu wśród młodych, o miastach, które w
swojej strukturze społecznej są nie tylko coraz starsze, ale także coraz bardzie jednorodne. Na ulicach, na plażach
widzi się głównie kobiety. Mężczyźni zazwyczaj pracują za granicą. Poziom bezrobocia w całej Hiszpanii wynosi
27%, natomiast wśród samej młodzieży aż 63%. Zaskakująca jest jednak aktywność społeczna młodych. Prawie
każdy z nich działa gdzieś społecznie: w kołach młodzieżowych (tutaj funkcje kierownicze mogą być sprawowane
przez osoby … do 30 roku życia), w stowarzyszeniach chóralnych, tanecznych czy sportowych. Bardzo podobało
nam się, że codziennie towarzyszyli nam młodzi wolontariusze, którzy pomagali w realizacji programu, czy zarażali
nas swoimi pasjami. Mnie najbardziej w pamięć zapadł młody student, Diego, który podczas jednego z punktów
spotkania, dotyczących kultury Asturii, wprowadził nas w staroasturyjski śpiew i taniec. Diego, przebrany w strój
ludowy, zorganizował dla nas prezentację starych, lokalnych instrumentów muzycznych: prostych piszczałek,
skrzypek, kobz, kastanietów (na wszystkich z nich grał), śpiewał nam nostalgiczne pieśni i integrował poprzez ludowy taniec.
Te zajęcia sprawiły nam najwięcej frajdy. Okazało się, że śpiewane przez Diego pieśni mają podobną linię melodyczną do polskich, starych pieśni kościelnych. Diego i tę ciekawostkę potrafił wytłumaczyć. Na początku dwudziestego wieku do Hiszpanii za chlebem emigrowało wielu Polaków, szczególnie górników. W Asturii znajdowali pracę i drugą ojczyznę. Tęsknotę za krajem wyrażali śpiewem.
Ważnym punktem naszej konferencji było spotkanie z młodymi, niepełnosprawnymi osobami w średniowiecznym
miasteczku Aviles. Tu czekała na nas niespodzianka. Nasi gospodarze przygotowali dla każdego z nas wózki inwalidzkie i poprosili, by razem z nimi przejechać przez miasto. Trudno było odmówić takiej prośbie. Mimo życzliwości
osób na wózkach, które pokazywały jak radzić sobie z krawężnikami, podjazdami i zjazdami, po kilku godzinach
spędzonych na wózku byliśmy naprawdę wykończeni. Zakwasy w ramionach, dłoniach, to ból z którym mogliśmy
sobie łatwo poradzić. Pozostał jednak ból psychiczny. Pamiętam mijające nas osoby, które zawstydzone odwracały
od nas wzrok, bądź zatrzymywały się by dokładnie przyjrzeć się naszej grupie. Dla mnie osobiście nie było to łatwe
doświadczenie, a uśmiech na zdjęciach był raczej jakimś grymasem. Teraz jednak wiem, jak mogą się czuć osoby
nie w pełni sprawne. Jak się okazało taka wyprawa nie była przygotowana specjalnie dla nas. Podobne wycieczki
organizowane są w Aviles dla dzieci młodszych i starszych, po pierwsze by oswoić je z niepełnosprawnością, ale
także by uwrażliwić na drugiego człowieka.
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Na kolejny dzień zaplanowana była wycieczka rowerowa „Szlakiem niedźwiedzi”. Okazało się, że wyprawę na
rowerach górskich przygotowali dla nas niepełnosprawni sportowcy. Wszyscy otrzymaliśmy rowery, ale połowa z
nich przypominała wózek i miała napęd ręczny. Ta jazda była prawdziwą przyjemnością. Kilkunastokilometrową
trasę przebyliśmy w 5 godzin. Zapierające dech w piersiach widoki, salwy śmiechu i wspólny wysiłek wprowadziły
nas wszystkich w wakacyjny nastrój. Dla kilku osób z naszej grupy była to pierwsza jazda na rowerze od czasów
dzieciństwa. Naprawdę, nie było źle. Nasi niepełnosprawni organizatorzy imponowali doskonałą organizacją,
cierpliwością i ….umiejętnościami kulinarnymi. Przygotowana przez nich paella rozpływała się w ustach.
Niezapomniane były także warsztaty fotograficzne prowadzone przez osoby niedowidzące dla niedowidzących
oraz niewidomych. Ledwo wprowadzeni w tajniki fotografii mogliśmy z przewiązanym oczami próbować swoich
sił. Sami musieliśmy ustawić osobę fotografowaną, a także odmierzyć odległość od aparatu i kąt jego ustawienia.
Naszym zadaniem było wykonanie portretu. Jak łatwo się domyślić, były to raczej nieudane próby, ale w samej
idei, zorganizowania warsztatów fotograficznych dla niewidzących była jakaś imponująca odwaga i przekora.
Spotkanie w Asturii było dla nas niezapomniane. Nie dlatego, że po raz pierwszy odwiedziliśmy ten zakątek, że
poznaliśmy jego kulturę, tradycję, formy pracy z młodzieżą, ale przede wszystkim dlatego, że spotkaliśmy tam tak
niezwykłych ludzi. I wtedy też, podczas ewaluacji projektu zrodził się pomysł, by w następnym roku spotkanie
animatorów z Bawarii, Asturii i Polski odbyło się w naszym regionie. Może w formie giełdy partnerskiej, może
konferencji ,poświęconej sytuacji współczesnych kobiet, ich roli w życiu społecznym i zawodowym. Rozmowy już
trwają. Termin zaplanowano na wrzesień 2014 roku. Mamy deklaracje naszych partnerów, że chętnie do nas
przyjadą. Zaczynamy więc szukać funduszy, by plany wprowadzić w życie.
Iwona Kowalczyk, Kierownik zespołu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Fundusz Małych Projektow: Powoli
zblizamy się do konca realizacji projektu
Funduszu Małych Projektów ma na celu wspieranie nowych lub już
istniejących kontaktów transgranicznych, mających wpłynąć na Łączna kwota pieniędzy na
2 859 050,00 EUR
poprawę wzajemnego porozumienia, co jest podstawą dla rozwoju Fundusz Małych Projektów
stabilnej współpracy w regionie. Planowane działania powinny
2 430 192,50 EUR
wzmacniać pojęcie regionalnej identyfikacji i przyczyniać się do z tego EFRR
lepszego poznania się mieszkańców pogranicza. W ramach Fundu2 776 309,50 EUR
szu Małych Projektów wspierane są przedsięwzięcia kulturalne, Środki zatwierdzone
(całkowita wartość
spotkania, imprezy sportowe, warsztaty.
projektów)
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
„Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA – kontynuacja” jest z tego EFRR
2 358 929,00 EUR
prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków. Powoli
małymi krokami zbliżamy się do końca realizacji projektu, a co za Środki dostępne
82 740,50 EUR
tym idzie pula środków powoli się kończy.
71 263,50 EUR
Tabela pokazuje ilość środków dla polskich wnioskodawców za- z tego EFRR
kontraktowanych na dzień 30.09.2013. Zgodnie z przedstawionym Zakontraktowane
97,11 %
wyżej zestawieniem widać, iż powoli zbliżamy się do pełnej kon- środki FMP (%)
traktacji środków. Praktyka pokazuje jednak, że spora część budżetów nie jest wykorzystana w stu procentach dlatego planujemy przedłużyć kontraktacje środków do około 120%.
Przed nami kolejne posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego i kolejne projekty oczekujące na podjęcie decyzji.
Zachęcamy wszystkich Państwa do składania już ostatnich wniosków na realizację projektów na przełomie
2013/2014 r. Informacja o wstrzymaniu naboru pojawi się w momencie wyczerpania środków.
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Muzyczna wspołpraca
TERMINARZ PROJEKTOW

FMP-2013-104
Nowoczesne Zarządzanie Bezpieczeństwem na Wodach Przygranicznych Polski i Niemiec
Beneficjent: Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe Woje-

FMP-2013-067
Tytuł projektu:
Euro Band 2013
Beneficjent:
Stowarzyszenie Społeczno –
Edukacyjno – Kulturalne Młodziezowa
Orkiestra Dęta Wood & Brass Band
Partner projektu:
Musikschule Ruegen
Całkowia wartośc projektu:
24 958 EUR

wództwa Zachodniopomorskiego
Główne działania: 12-13.11
Szczecin
FMP-2013-099
Polsko-Niemieckie Biegi i Nordic
Walking jako forma integracji
sportowej
Beneficjent: Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje
Główne działania: 5.10 Dołuje-

Projekt „EURO BAND 2013” miał
charakter transgraniczny, promujący i rozwijający współpracę pomiędzy grupami z Polski i Niemiec:
grupą młodzieży z Musikschule
Rügen oraz grupą młodzieży z Goleniowa, skupioną wokół Orkiestry
Dętej Wood & Brass Band. „EURO
BAND 2013” odbył się w Pałacu w
Wąsoszy, a także w Goleniowie oraz

Szczecinie, podczas finałów regat
„THE TALL SHIPS RACES 2013”.
W ramach projektu młodzież grająca
na instrumentach dętych i perkusyjnych
wspólnie z instruktorami muzycznymi
przygotowała autorski repertuar z
muzyką
rozrywkową.
Uczestynicy
wystąpili na czterech koncertach oraz
wzięli udział w dwóch paradach
ulicznych.
„Projekt „EURO BAND 2013” to dobra
kontynuacja współpracy z grupą partnerską z Musikschule Rügen, zapoczątkowaną w 2011 roku. - W trakcie
projektu wypracowaliśmy plany na
najbliższą
przyszłość.
Serdecznie
dziękuję wszystkim uczestnikom projektu oraz osobom zaangażowanym w
jego
realizację.
Szczególne
podziękowania kieruję do lidera grupy
niemieckiej – Wolfganga Zimmerlinga !“
– mówi Krzysztof Sypień, koordynator
projektu.

Kościno
FMP-2013-097
Polsko-niemiecka integracja
sportowa
Beneficjent: Gminny Klub
Sportowy Błękit Pniewo
Główne działania: 5-7.10 Gryfino,
26.10 Viereck
FMP-2013-087
Na drodze do wspólnej
tożsamości - polsko-niemieckie
warsztaty
i festiwal dla młodzieży”
Beneficjent: Stowarzyszenie
Edukacja, Kultura, Nauka
Główne działania: 3-5.10 Szczecin
FMP-2013-096
Społeczno-ekonomiczne
uwarunkowania transgranicznej
turystyki w Euroregionie
Pomerania na przykładzie
Wolińskiego Parku Narodowego
Beneficjent: Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny (ZUT)
Główne działania: 11-10.10
Greifswald

Projekty zrealizowane w ramach Funduszu Małych Projektów

Sladami historii
FMP-2013-025
Tytuł projektu:
Polsko-niemieckie wędrowki
historyczne po Pomorzu
Zachodnim
Beneficjent:
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Troszynie
Partner projektu:
Grundschule Stadt Usedom
Całkowita wartość
projektu: 17 400,00 EUR

W dniach 3-7 czerwca 2013 dzieci ze szkół podstawowych w Troszynie,
Koniewie i Dargobądzu wraz z niemieckimi kolegami ze szkoły w Usedom
uczestniczyły w projekcie Polsko-niemieckie wędrówki historyczne po
Pomorzu Zachodnim. Projekt miał charakter edukacyjny. Uczestnicy projektu przez trzy dni przemierzali województwo zachodniopomorskie,
szukając śladów kultury i historii naszych narodów na Pomorzu.
Odwiedzili blisko trzydzieści miejsc, których historia nierozerwalnie wiąże
się z bytnością Polaków i Niemców na Pomorzu Zachodnim m.in Katedrę
w Kamieniu Pomorskim, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Uczestnikom szczególnie zapadły w pamięć kręgi kamienne Gotów w Grzybnicy
koło Koszalina czy zamek Drahim niedaleko Czaplinka w którym mieszkał
przez jakiś czas polski król Jagiełło. Na zakończenie projektu wydany
został specjalny album edukacyjno - pamiątkowy.
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Polskie i niemieckie projekty zatwierdzone na posiedzeniu
z dnia 03.07.2013 w Szczecinie i 27.08. 2013 w Löcknitz
FMP-2013-041 Partnerskie spotkanie artystyczne w Europejskim Centrum Spotkań. Barlinecki Ośrodek Kultury
FMP-2013-053 Posko-Niemiecki Turniej Sołectw. Gmina Białogard
FMP-2013-055 Naturalna integracja. Brzózki w Europie
FMP-2013-056 Festiwal Kulinarny "Ulica smaków". Centrum Kultury 105 w Koszalinie
FMP-2013-058 Integracja młodych "Łączy nas sport". Stowarzyszenie Edukacji i Wychowania "Nasze Lotnisko"
FMP-2013-060 Wolin i Usedom przed II Wojną Światową - wspólna historia. Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego
w Wolinie
FMP-2013-061 Euroregionalna Biesiada Rybna. Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy
FMP-2013-062 XXII Międzynarodowe Spotkania z Folklorem INTERFOLK V Folkloriada Polsko-Niemiecka. Regionalne
Centrum Kultury w Kołobrzegu
FMP-2013-063 RCK PRO JAZZ Festiwal - transgraniczne spotkania jazzowe. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
FMP-2013-064 Polsko-niemieckie spotkania taneczne O KWIAT LIPY. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach
FMP-2013-066 Wspólna pasja-wspólne wybrzeże. Brzózki w Europie
FMP-2013-067 Euro Band 2013. Stowarzyszenie społeczno-edukacyjno-kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood
& Brass Band
FMP-2013-068 III RoCK Festiwal. Polsko-Niemieckie spotkania muzyczne. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
FMP-2013-069 Polsko-niemieckie Regaty Bałtyckie 2013. Klub Żeglarzy Samotników
FMP-2013-070 Polsko-niemieckie lato z Węgorzem 2013. Gmina Węgorzyno
FMP-2013-071 Dom Kultury "13 Muz". "Przepraszam! Tworzę się!" - kampania społeczno-artystyczna
FMP-2013-072 Polsko-niemieckie zawody pożarnicze. Zachodniopomorski Odział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Pożarnictwa
FMP-2013-075 Dębnowski Ośrodek Kultury. Polsko-Niemiecki Dzień Integracji Kulturalnej
FMP-2013-076 Artystyczne Święto Obfitości - polsko-niemieckie wiejskie warsztaty artystyczne. Stowarzyszenie
Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr BRAMA
FMP-2013-078 I Piknik Zdrowia i Tolerancji w Bobolicach. Gmina Bobolice
FMP-2013-080 Przyszłość i teraźniejszość – polsko-niemieckie spotkania z historią. Gmina Dębno
FMP-2013-084 Polsko-niemieckie Dożynki 2013. Gmina Białogard
FMP-2013-085 Święto Plonów - Parsów 2013. Gmina Bielice
FMP-2013-086 Potencjał turystyczny transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina - wymiana doświadczeń.
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
SPF-2013-041 Mamy dużo do odkrycia - Polsko-niemieckie warsztaty dla dzieci. Interessengemeinschaft Frauen und
Familie Prenzlau e.V.
SPF-2013-051 Dwie generacje - przeszłość i przyszłość. Interessengemeinschaft Frauen und Familie Prenzlau e.V.
SPF-2013-053 Międzynarodowe Regaty Jesienne. Wassersportverein Einheit Neustrelitz e.V.
SPF-2013-054 Weekend z budo 2013. Wassersportverein Einheit Neustrelitz e.V.
SPF-2013-056 Prezentacja polskiej sztuki. Helmut-Maletzke-Stiftung
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SPF-2013-059 III Polsko-niemieckie spotkanie sportowo-kulturowe w Pasewalku. Stadt Pasewalk
SPF-2013-062 Zawieramy przyjaźnie - na sportowo, kulinarnie i artystycznie. Schule am Bodden
SPF-2013-071 Polsko-Niemiecki obóz wypoczynkowy w Neuendorf. Kreisfeuerwehrverein Mecklenburg-Strelitz e.V.
SPF-2013-072 Obóz wakacyjny "Plöwen" - podróż dookoła innych krajów i kultur. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband
Uecker-Randow e.V.
SPF-2013-075 Skąd pochodzimy - dokąd zmierzamy? Kontynuacja wieloletnich stosunków partnerskich między
zaprzyjaźnionymi niemieckimi i polskimi związkami. Naturfreunde Deutschland, Verband für Umweltschutz,
sanften Tourismus, Sport und Kultur, Ortsverband Greifswald e.V.
SPF-2013-083 Transgraniczne dożynki w regionie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Amt Oder-Welse
SPF-2013-085 Polsko-niemiecka olimpiada dziecięca. Amt Oder-Welse
SPF-2013-086 Polsko-niemieckie spotkanie partnerskie "Natura i kultura w Dargun". Stadt Dargun
SPF-2013-092 Polsko-niemiecka wymiana kulturowa i zawodowa. Gemeinde Grammendorf über Amt Recknitz-Trebeltal
SPF-2013-095 Polsko-niemieckie spotkanie mieszkańców gminy Tantow i Bielice. Amt Gartz (Oder)
SPF-2013-096 Polsko-Niemieckie Centrum Piłki Nożnej dla Dzieci. Interessengemeinschaft Frauen und Familie Prenzlau e.V.
SPF-2013-097 Polsko-Niemiecki Festiwal Jeździecki Zalewu Szczecińskiego Boock. Boocker SV 62
SPF-2013-100 "Ogień, woda, ziemia, powietrze ..." - polsko-niemiecka akademia letnia. Heimvolkshochschule Lubmin e.V.
SPF-2013-103 Polsko-niemieckie wymiany na temat "15 lat partnerstwa" i "Wpływ zmian klimatycznych i przełomu w
polityce energetycznej na rozwój regionu w Euroregionie Pomerania". Regionalpark Barnimer Feldmark e.V.
SPF-2013-105 Zawody młodzieżowych straży pożarnych. Kreisfeuerwehrverein Mecklenburg-Strelitz e.V.
SPF-2013-107 Zorganizowanie tradycyjnych imprez z okazji wieloletniej współpracy - "Spotkania w zieleni" i "Roczne
spotkanie". Seniorenverband - BRH, Ortsverband Strasburg
FMP-2013-079 Jarmark Cysterski - Dożynki Gminne Stare Czarnowo 2013.Gmina Stare Czarnowo
FMP-2013-082 Transgraniczne spotkania ze śpiewem i tańcem. Związek Gmin Wyspy Wolin
FMP-2013-083 Polsko-Niemieckie "Dni Ińska" - poznajemy nasze tradycje i zwyczaje. Gmina Ińsko
FMP-2013-087 Na drodze do wspólnej tożsamości - polsko-niemieckie warsztaty i festiwal dla młodzieży. Stowarzyszenie
Edukacja, Kultura, Nauka
FMP-2013-088 Super jazda na polsko-niemieckim pograniczu. Drogowy savoir-vivre. Stowarzyszenie AUTO-KLUB Szczecin
FMP-2013-089 Polsko-niemieckie dni chleba, archeologii i rękodzieła - Cedynia 2013. Cedyński Osrodek Kultury i Sportu
FMP-2013-090 Transgraniczne Święto Chleba. Gmina Karlino
FMP-2013-091 Polsko-Niemiecki Turniej Boules na Plaży - Sportowe i rekreacyjne aktywności nad Bałtykiem. Trzebiatowska
Organizacja Turystyczna "Ujście Regi"
FMP-2013-092 Polsko-niemieckie Ottonowe Święto Plonów - Wolin 2013. Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Wolin
FMP-2013-093 Polsko-niemieckie spotkania leśników w Tychowie. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Tychowo
FMP-2013-095 Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej - warsztaty polsko - niemieckie - 2013. Centrum Kultury 105
w Koszalinie
FMP-2013-096 Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania transgranicznej turystyki w Euroregionie Pomerania na przykładzie
Wolińskiego Parku Narodowego. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT)
FMP-2013-097 Polsko-niemiecka integracja sportowa. Gminny Klub Sportowy Błękit Pniewo
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FMP-2013-098 IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty 2013 - Polsko-niemieckie spotkania
turystyczne. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
FMP-2013-099 Polsko-Niemieckie Biegi i Nordic Walking jako forma integracji sportowej. Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju Sołectwa Dołuje
FMP-2013-101 Dni integracji mieszkańców gmin: Postomino i Trinwillershagen. Gmina Postomino
FMP-2013-103 Polsko-Niemieckie Targi Ekonomii Społecznej. Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.
FMP-2013-104 Nowoczesne Zarządzanie Bezpieczeństwem na Wodach Przygranicznych Polski i Niemiec. Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego
FMP-2013-106 Polsko-Niemieckie spotkanie dożynkowe w Gminie Karnice 2013. Amt Gartz (Oder)
FMP-2013-108 Wspólna wyprawa - wycieczka rowerowa. Brzózki w Europie
FMP-2013-109 Polsko-Niemiecki język sztuki. Goleniowski Dom Kultury
FMP-2013-110 Polsko-Niemieckie Święto Plonów - Dożynki 2013. Trzcińskie Centrum Kultury
FMP-2013-111 Polsko-Niemieckie Dożynki w stylu średniowiecznym. Grupa Odtwórstwa Historycznego „Komandoria
Chwarszczany "
FMP-2013-112 Polsko-niemieckie mistrzostwa Gmin Krzęcin - Franzburg w piłce nożnej. Gminne Centrum Kultury
w Krzęcinie
SPF-2013-081

Współpraca IV klasy Szkoły Podstawowej w Casekow i Szkoły Podstawowej nr 56 w Szczecinie. Amt Gartz
Oder

SPF-2013-098

Polacy i niemcy stawiają sobie wspólne wyzwanie: podwyższenie zdolności zawodowej wśród młodych
ludzi. Zentrum für Regionale Strategien e.V. Regionalbüro M-V z. Hd. Frau Bahlke

SPF-2013-101

Operacja Florian 102/41/02 - wspólne ćwiczenia grup ratunkowych Straży Pożarnej Ahrenshagen i Straży
Pożarnej z polskiej gminy partnerskiej Ińsko w ramach uroczystości 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
Ahrenshagen. Gemeinde Ahrenshagen-Daskow

SPF-2013-104

Tydzień integracyjny - niemieccy i polscy uczniowie nowych klas poznają się nawzajem. FV D-Pl Gymnasium
Löcknitz e.V.

SPF-2013-106

Polsko-niemiecki spływ kajakowy na obszarze Mecklenburgische Kleinseenplatte. HVHS Lumin e.V.

SPF-2013-108

Muzyka łączy Europę - polsko-niemieckie spotkanie uczniów. Puschkin-Grundschule Boitzenburg

SPF-2013-109

Wymiana szkolna z Gimnazjum nr 11 w Koszalinie. Albert-Einstein-Gymnasium

SPF-2013-111

Pierwsze powiatowe zawody straży pożarnych okręgu Pojezierze Meklemburskie z udziałem drużyn z
powiatu partnerskiego Białogard. Kreisfeuerwehrverein Mecklenburg-Strelitz e.V.

SPF-2013-113

10-lecie partnerstwa między Kołem Kobiet Wandlitz i Trzebiatowskim Klubem Miłośników Fitness 14
i 15.09.2013. Gemeinde Wandlitz

SPF-2013-114

Polskio-Niemieckie Dni Muzyczne w ramach 20. Festiwalu Muzycznego w Usedom. Förderverein Usedomer
Musikfreunde e.V.

SPF-2013-115

"Dzień Pamięci" Polsko - Niemieckiej dnia 13.10.2013 roku w Peenemünde ku pamięci więźniów obozu
koncentracyjnego. Gemeinde Ückeritz

SPF-2013-117

Marsz Straży Pożarnej jednostek OSP z powiatu Pojezierze Meklemburskie z udziałem drużyn z polskiego
partnerskiego powiatu Białogard. KFV Mecklenburg-Strelitz e.V.

SPF-2013-118

Marzenia bez granic. Landesverband Spiel & Theater M-V

SPF-2013-119

Przejażdżka lokomotywą parową w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Amt Gartz/Oder

SPF-2013-120

Porównanie komunalnych przedsięwzięć ochrony przed pożarami i klęskami żywiołowymi. Amt Britz-ChorinOderberg

SPF-2013-121

Polsko-Niemieckie- Seminarium "Ożywienie Trójkąta Weimarskiego". Europa-Union MV e.V.
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SPF-2013-123 38. Polski-niemiecki bieg transgraniczny "Dolina Dolnej Odry" w dniu 03.10.2013 roku. Amt Gartz / Oder
SPF-2013-124 XIV. Polsko-niemiecki festiwal sztuk walki. Ueckermünder Judoclub e.V.
SPF-2013-125 XIV. Polsko-niemieckie tygodnie kreatywności (Kreativworkshop). Deutsch-Polnische Gesellschaft in M-V e.V.
SPF-2013-127 2. Festyn regionów Hintersee - Trzebież. Amt "Stettiner Haff" Gemeinde Hintersee
SPF-2013-128 Forum nt. rozwoju gminy Neverin oraz gminy Tychowo - od 18.10 do 20.10.2013 roku w Neverin
Amt Neverin
SPF-2013-131 Polsko-niemieckiewarsztaty - Niemcy i Polacy badają drogi, w celu podwyższenia zatrudnienia młodych ludzi.
Zentrum für regionale Strategien e.V.
SPF-2013-132 Pierwsze oficjalne polsko-niemieckie poświęcenie pojazdów strażackich oraz ćwiczenia straży obu krajów
Verein Feuerwehr Penkun 1890 e.V.
SPF-2013-133 Festiwal latawców - polsko-niemieckie spotkanie dzieci. AWO Sozialdienste Uecker-Randow gGmbH

Tegoroczna uroczystość związana z ETC-Day 2013
obchodzona była pod hasłem "Wspólnie ponad granicami". ETC-Day (Dzień Europejskiej Współpracy Terytorialnej) to podjęta już w zeszłym roku ogólnoeuropejska inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na
celu zwiększenie popularności współpracy transgranicznej wśród mieszkańców regionu.
Obchody ETC-Day w Programie Interreg IV A
zorganizowane zostały w tym roku 7 września w Pasewalku, podczas 22. Targów Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Handlu. W ich ramach do udziału w dyskusji
na scenie zaproszeni zostali polscy i niemieccy goście,
szczególnie zaangażowani we współpracę transgraniczną. Celem rozmowy było podzielenie się swoimi
dotychczasowymi doświadczeniami w dziedzinie polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania
oraz oczekiwaniami w stosunku do kolejnego okresu
programowania. Z kolei wszyscy pozostali goście
Targów mogli wziąć udział w konkursie wiedzy o Unii
Europejskiej i naszym transgranicznym regionie. Quiz zawierał dziesięć pytań, a wśród osób, które udzieliły największej
ilości poprawnych odpowiedzi, wylosowane zostały atrakcyjne nagrody.

KĄCIK JĘZYKOWY: Gryzc kwasne jabłko
Niepostrzeżenie za naszymi oknami pojawiły się pierwsze oznaki jesieni (der Herbst), a wraz z nią piękne, smaczne
i soczyste owoce (Früchte), które zamknięte w słoikach będą nam przypominać zimą o urokach minionego lata. Owoc
jesieni to z pewnością jabłko (der Apfel), które w mitologii stało się symbolem niezgody. Parys, który miał rozstrzygnąć konkurs piękności między trzema boginiami Ateną, Afrodytą i Herą, zwiedzony przez Afrodytę obietnicą otrzymania za żonę najpiękniejszej kobiety na świecie, właśnie jej podarował jabłko, jako główne trofeum konkursu. Stąd pochodzi określenie „jabłko niezgody” (der Zankapfel).
Jabłka zazwyczaj są słodkie i soczyste, ale czasami nie mogąc się doczekać, aż dojrzały owoc sam spadnie z gałęzi, zrywamy go i po ugryzieniu kawałka jesteśmy rozczarowani faktem, że jest kwaśny (sauer). Żeby go zjeść do końca musimy przezwyciężyć swój własny opór. Sytuacja ta oddaje to, co nam przekazuje niemiecki idiom „in den sauren Apfel
beißen müssen” (dosłownie: „gryźć kwaśne jabłko”), czyli ni mniej ni więcej: „zmuszać się do czegoś”.
A skoro jesteśmy przy spadaniu jabłek z drzewa. Czasami mówimy „niedaleko pada jabłko od jabłoni”. Określenie
to używane jest analogicznie w języku niemieckim i brzmi: „der Apfel fällt nicht weit vom Stamm”.
Jabłka, podobnie jak inne owoce czy płody rolne, w przeszłości używane były do wymiany na inne towary. Jeśli transakcja wymiany okazała się nieudana, coś zostało sprzedane „za pół darmo”, to mówiono, że sprzedano to „für einen
Apfel und ein Ei”. Powiedzenie to funkcjonuje do dzisiaj w potocznej niemczyźnie.
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PNWM: Poznajemy swiat zmysłami.
Polsko-niemieckie spotkanie przedszkolakow
Odkryj…poczuj...spróbuj” pod takim hasłem 4 września br. odbyło
się w Prenzlau, w ośrodku edukacyjnym Naturerlebnis Uckermark,
kolejne spotkanie polskich i niemieckich przedszkolaków. Gospodarzem spotkania była tym razem strona niemiecka (przedszkole
„Regenbogen” oraz „Haus der fröhlichen Jahreszeiten”). Zaprzyjaźnione niemieckie nauczycielki zaproponowały maluchom z Przedszkola Publicznego Nr 67 „Stokrotka” w Szczecinie wspólną naukę
poprzez zabawę w ośrodku edukacji ekologicznej. To była prawdziwa wyprawa dla polskich i niemieckich pięciolatków. Polskie dzieci
zjadły tego dnia śniadanie w przedszkolu o siódmej rano i chwilę
później jechały już do Pasewalku. Tam do polskich maluchów dołączyły przedszkolaki z Niemiec. Na naszą grupę czekali pracownicy
centrum, którzy swoją życzliwością i otwartością sprawili, że dzieci
czuły się w ogrodach jak w domu. Polskie i niemieckie przedszkolaki
podzielone zostały na mniejsze kilkuosobowe grupy, które w towarzystwie nauczyciela podążały „ścieżką zmysłów pełną tajemnic” lub wytwarzały mąkę i piekły z niej bułki.
Każda z grup otrzymała zeszyt zadań, które musiała wspólnymi siłami rozwiązać. "Najbardziej podobała mi się
zabawa z rozpoznawaniem smaków" - powiedziała po spotkaniu pięcioletnia Zuzia Gizicka. Okazało się, że
jedno z zadań polegało na tym, że dzieci z zakrytymi oczami musiały spróbować i rozpoznać owoc, a także trzy
smaki podawanych soków. Przy tym stanowisku każda z grup spędziła najwięcej czasu. Kolejne stacje poświęcone były pamięci węchowej, wzrokowej, czy słuchowej. I tu mieliśmy, jako dorośli najwięcej frajdy i satysfakcji.
Dzieci były bardzo skupione i wspólnymi siłami próbowały rozpoznawać odtwarzane z magnetofonu dźwięki
karetki pogotowia, tykającego zegara, czy odgłosy zwierząt. Kilkoro dzieci miało jednak obawy przed kolejnym
zadaniem, sprawdzającym zmysł dotyku. Dzieci musiały się odważyć, włożyć rękę do zamkniętego pudełka i wyczuć palcami ukryty w nim przedmiot. To nie było wcale łatwe zadanie. Przedszkolaki co prawda doskonale rozpoznały schowaną szyszkę, kamień, czy piłeczkę, przy ostatnim jednak zadaniu padały najrozmaitsze odpowiedzi. Kilkoro maluchów upierało się, że w pudełku schowane są...włosy, pierze z poduszki, czy koc. Tam jednak
ukryta była sierść z lamy (hodowanej w centrum). Warto jednak podkreślić, że z jednym punktem poradziły
sobie lepiej niż nauczyciele. Nikt z nas nie rozpoznał plastikowej zabawki - „jajka niespodzianki”. Dzieci natomiast nazwały ten przedmiot w jednej chwili.
Po dwugodzinnej odkrywczej pracy przyszedł czas na wspólny posiłek i długo oczekiwaną zabawę na placu
zabaw. To jest prawdziwy raj-stwierdziła Beata Niemyjska, nauczycielka ze Szczecina. Plac zabaw wtapia się w
ogród. Domki na drzewie, tajemniczy tunel w wiklinach, wyrzeźbione w drewnie huśtawki zachęcały do zabawy.
Spotkanie przedszkolaków było także okazją do krótkiej refleksji i wspomnień. Okazało się, że przedszkola
współpracują ze sobą już ponad dziesięć lat. Jolanta Włodarek, dyrektor przedszkola w Szczecinie pamięta zaproszenie do udziału w zawodach sportowych w Pasewalku, skierowane do szczecińskich placówek. Z zaproszenia skorzystało wtedy tylko jej przedszkole. "Dzięki temu spotkaliśmy cudownych partnerów" - wspominała pani
dyrektor. Już w następnym roku dzieci z Pasewalku odwiedziły „Stokrotkę”. I tak współpraca trwa do dziś. Projekty o charakterze sportowym, edukacyjnym czy teatralnym finansowane były ze środków Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży oraz Programów Interreg III A oraz Interreg IVA. Pani Włodarek nadmieniła także, że
trwają przygotowania do realizacji kolejnych projektów w 2014 roku. Partnerzy ze Szczecina i Pasewalku planują
rozszerzyć polsko-niemiecką współpracę dzieci młodszych o kolejne placówki z Polski i Niemiec, i w szerszym
gronie przeprowadzić cykl spotkań pod hasłem „Poznajmy swój język i swoje ojczyzny”.
Tradycyjnie spotkanie zakończyło się wspólną zabawa w przedszkolu. Pani Włodarek dziękując za zaproszenie
i fantastyczną edukację ekologiczną zaprosiła dzieci na kolejne spotkanie. Tym razem w Szczecinie.
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PRZYKŁAD WSPOŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ:
Gmina Karlino
Od wielu lat Gmina Karlino kładzie nacisk
na polsko-niemiecką współpracę. Gmina
należy m.in. do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, w ramach
którego pozyskuje środki z funduszy pomocowych (Fundusz Małych Projektów).
Oprócz bliskich sąsiadów, Karlino znalazło
sobie partnera w niemieckim mieście
Dargun należącym do powiatu Desmin w
landzie Meklemburgia Pomorze Przednie.
19 czerwca 2000 r. przedstawiciele samorządów obu miejscowości podpisali
umowę
partnerską
o
wzajemnej
współpracy i przyjaźni, zawierającą
deklaracje o pomocy, rozwoju kontaktów
między
mieszkańcami
obu
gmin,
współpracy między szkołami, ośrodkami
kultury, jednostkami pożarniczymi, współpracy w gospodarce miejskiej oraz
organizacji i działaniu samorządów. 19 czerwca 2010 r. w Dargun zostały zorganizowane uroczystości związane z jubileuszem współpracy. Była to doskonała
okazja do podsumowań i planowania kolejnych projektów. Miasto i Gmina Karlino podpisały umowę partnerską z niemieckim Miastem Wolgast w 2006 roku.
Oba miasta zobowiązały się wzajemnie sobie pomagać we wszystkich
dziedzinach, pogłębiać już powstałe kontakty oraz wymieniać się wzajemnie
doświadczeniami. Jednymi z głównych kierunków współpracy są m.in. rozwój
kontaktów między mieszkańcami obu gmin, wymiana młodzieży, wymiana kulturalna, turystyczna i sportowa, a także kontakty i współpraca gospodarcza
pomiędzy stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi.
Dzięki wspólnym działaniom udało się zrealizować wiele projektów - imprez,
które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Współpraca transgraniczna umożliwiła aplikowanie o środki unijne na realizację zadań infrastrukturalnych, w tym poprawiających infrastrukturę turystyczną.
Dużą popularnością cieszą się tzw. „projekty miękkie” realizowane m.in.
w ramach Funduszu Małych Projektów. Długo by wymieniać ich tytuły: „Karlińsko
- Darguńskie Spotkania Młodzieżowe ze sztuką”, „Europejski Festiwal Twórczości
Młodych”, „Bieg Papieski im. Jana Pawła II w Karlinie”, „Międzynarodowe Sportowe Spotkania Młodzieży”, „Magiczna Noc Sąsiadów”, „Noc Świętojańska”,
„Polsko-Niemieckie Dni w Karlinie”, „Zawody konne Karlino-Wolgast-Dargun”,
„Transgraniczne Sportowe Zawody Pożarnicze” czy „Multiforma”- warsztaty dla
zdrowia i urody”.
Współczesne Karlino nie odcina się od swojej przedwojennej tożsamości.
W 2010 r. Gmina rozpoczęła cykl działań mających na celu odkrywanie naszej
historii, tożsamości miejsca. Karlino nie zapomina o niemieckiej przeszłości
miasta, wręcz przeciwnie traktuje ją jako ważny element w rozwoju miasta.
Odkrywanie karlińskiej historii rozpoczęło się w 2010 r. Podczas obchodów roku
jubileuszowego zorganizowana została konferencja naukowa „W poszukiwaniu
tożsamości historycznej Karlina”, której partnerem były Archiwa Państwowe
z Koszalina i Greisfwaldu. Otwarte zostało również Muzeum Ziemi Karlińskiej,
które gromadzi dokumenty i rzeczy związane z historią miasta.
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