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SZANOWNI CZYTELNICY,
rok 2013 nasze Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania zakończyło
obchodami z okazji 20-lecia swojego istnienia. Główna część obchodów odbyła się w
Teatrze Lalek „Pleciuga”, gdzie członkowie stowarzyszenia, beneficjenci i zaproszeni
goście mogli wysłuchać dyskusji panelowych. Udział w nich wzięli polscy i niemieccy
twórcy Euroregionu Pomerania oraz osoby związane z jego działalnością w trakcie
całego 20-lecia. Dyskusje przeplatane były występami artystycznymi grup amatorskich ze Szczecina, Koszalina, Goleniowa i Barlinka. Występy wzbudziły niekłamany
podziw widzów. Do zebranych list skierował Prezydent RP, Bronisław Komorowski,
co niewątpliwie podniosło rangę obchodów.
Równie ważnym wydarzeniem końca 2013 roku były prowadzone bardzo intensywnie dyskusje na temat przyszłej perspektywy finansowania UE w ramach programu
INTERREG VA. W listopadzie i grudniu odbyły się w Warszawie i Löcknitz dwa spotkania polsko-niemieckiej grupy roboczej. Wynikiem dyskusji jest przybliżanie stanowisk
w sprawie celów strategicznych i określenie prawdopodobnej kwoty dofinansowania
na program realizowany na granicy Polski, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i
Brandenburgii wynoszącej ok. 135 mln Euro. Następne spotkanie grupy roboczej
planowane jest na 23 stycznia 2014 roku i odbędzie się w Szczecinie.
W dalszym ciągu trwała realizacja projektów w ramach Funduszu Małych Projektów,
dzięki czemu bardzo wielu beneficjentów mogło organizować swoje polskoniemieckie spotkania i przedsięwzięcia. Niestety wyczerpanie środków spowodowało, że zmuszeni byliśmy zawiesić nabór wniosków z dniem 8 listopada 2013 roku.
W Nowym Roku życzymy Państwu spełnienia marzeń, a kolegom samorządowcom
bardzo dobrych wyników wyborczych.
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Wizyta ministra w Löcknitz
Przyszłość Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanej w programach
Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia oraz Południowy
Bałtyk była głównym tematem rozmów
wiceministra rozwoju regionalnego Adama Zdziebło ze Stefanem Rudolfem,
wiceministrem w Ministerstwie Gospodarki, Budownictwa i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Spotkanie
odbyło się 28 października 2013 r. w
Löcknitz.
W spotkaniu ze strony polskiej wziął
udział Paweł Bartnik - dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Wizyta sekretarza stanu MRR Adama Zdziebło w siedzibie WST. WicemiPomerania oraz ze strony niemieckiej
nistra i dyrektor departamentu ds. Współpracy Terytorialnej Iwonę Brol
przedstawiciele brandenburskiego miniwita Ursula Brautferger, kierownik instytucji zarządzającej Programu
sterstwa gospodarki i spraw europejINTERREG IV A
skich. - Współpraca polsko-niemiecka to
inicjatywa, która doskonale się rozwija w ramach zjednoczonej Europy – powiedział wiceminister Adam Zdziebło nawiązując do dotychczasowych dobrych doświadczeń we wdrażaniu programów transgranicznych z zachodnimi sąsiadami z Meklemburgii - Pomorza Przedniego i Brandenburgii.
Obie strony podkreśliły wagę prowadzonej od wielu lat współpracy, która przyczynia do integrowania społeczności po obu stronach granicy.
Podczas spotkania, wiceminister Adam Zdziebło przedstawił stronie niemieckiej kilka postulatów odnoszących
się do kontynuowanych w latach 2014-2020 programów: Polska-Meklemburgia - Pomorze Przednie/
Brandenburgia oraz Południowy Bałtyk. Dotyczyły one m.in.: wprowadzenia projektów flagowych - o strategicznym znaczeniu dla obszaru wsparcia, naborów tematycznych – których wprowadzenie powinno doprowadzić
do dofinansowania najlepszych projektów oraz wspólnej oceny projektów w przyszłym Programie Polska–
Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia. Strona niemiecka podkreśliła zasadność prezentowanych
idei. Uzgodniono potrzebę szczegółowej dyskusji na ich temat na forum międzynarodowych grup roboczych,
którym powierzone zostało przygotowanie programów współpracy transgranicznej na lata 2014-2020. - Musimy wypracować najlepsze rozwiązania, które będą optymalne z punktu widzenia współpracujących ze sobą
mieszkańców i instytucji oraz oczekiwań Komisji Europejskiej, określającej zasady wdrażania programów – zauważył wiceminister Zdziebło.
Źródło: www.mrr.gov.pl

W dniu 29 października 2012 roku w Pasewalku odbyła się konferencja roczna Programu INTERREG IVA. Podczas spotkania podsumowano wdrażanie Programu INTERREG w latach 2012-2013.
Rozpoczęto również omawianie możliwych do realizacji projektów
w przyszłym okresie programowania. Gospodarzem konferencji
była Ursula Brautferger (na zdjęciu) z Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Gospodarki Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Iwona
Brol, dyrektor Departamentu MRR w Warszawie.
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Jubileusz 20-lecia działalnösci Stöwarzyszenia
- Między tymi 20 latami jest przepaść – mówił
Ryszard Wasiłek, pierwszy przewodniczący
Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza
Zachodniego „Pomerania” (obecnie SGPEP), podczas konferencji, która odbyła się z okazji 20-lecia
działalności Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. – 20 lat temu zaczynaliśmy pracę z 12 gminami. Teraz jest ich ponad sto.
Przedstawiciele ponad stu gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego oraz przyjaciele
SGPEP i jego twórcy spotkali się 16 grudnia w auli
Teatru Lalek „Pleciuga” na polsko-niemieckiej konferencji pt. „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
samorządowej współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania”. Konferencja została podzieNa naszych urodzinach nie mogło zabraknąć tortu.
lona na trzy panele dyskusyjne: „Przeszłość”,
„Teraźniejszość” i „Przyszłość”. O atmosferze jaka
towarzyszyła powstaniu Stowarzyszenia (od 1993 do 2001 roku działającego jako KZC GPZ „Pomerania”) oraz samego
Euroregionu „Pomerania”, o rozmowach ze Szwedami i Duńczykami, trudnych negocjacjach ze Szczecinem, pierwszych
europejskich pieniądzach i o obecnej pozycji SGPEP na polu transgranicznej współpracy, rozmawiali m.in. założyciele
KZC GPZ/SGPEP Maciej Jarmusz, pierwsi prezesi – Ryszard Wasiłek i Zbigniew Zychowicz oraz obecny prezes – Zygmunt
Siarkiewicz, ówczesny wojewoda szczeciński – Marek Tałasiewicz i prezydent Szczecina – Bartłomiej Sochański, a także
obecny prezydent Szczecina i jednocześnie Euroregionu Pomerania – Piotr Krzystek. Nie zabrakło także przedstawicieli
naszego niemieckiego partnera – Petera Heise, dyrektora Komunalnego Związku Europaregion Pomerania, który na
początku lat dziewięćdziesiątych uczestniczył w pierwszych rozmowach dotyczących powstania Stowarzyszenia i euroregionu.
- Na ostatnie 20 lat możemy spojrzeć z satysfakcją – mówił witając gości Piotr Krzystek, prezydent Szczecina i polskiej
części Euroregionu „Pomerania”. – Ale przed nami też wielkie wyzwania: problem demograficzny na tym obszarze czy
bariera językowa.
- Stworzenie tego wszystkiego nie było łatwe – opowiadał o atmosferze początku lat dziewięćdziesiątych Maciej
Jarmusz, ówczesny przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego i „ojciec” Stowarzyszenia.
– W mediach pełno było polemik zwolenników i przeciwników współpracy polsko-niemieckiej. Chętnych by to robić,
było niewielu i naszą rolą było przekonywanie ich do tego. Jego słowa potwierdził Zbigniew Zychowicz, prezes KZC GPZ
„Pomerania” w latach 1994-1999. To on składał podpis na najważniejszych dla naszego Stowarzyszenia dokumentach:
umowie która powołała „do życia” Euroregion „Pomerania” oraz umowie o przystąpieniu do niego strony szwedzkiej.
– Ogromnie dużo musieliśmy rozwiązać w kwestii mentalnej. Jeździliśmy na posiedzenia rad gmin i przekonywaliśmy
ich do współpracy.
Kiedy pojawiły się pierwsze pieniądze (najpierw te przedakcesyjne, a potem już unijne) liczba członków SGPEP rosła
lawinowo. To co uznano za porażkę ostatnich 20 lat, to wycofanie się Szwedów z euroregionu.
Z dużym zadowoleniem przyjęto deklarację Krzysztof Soski, wiceprezydenta Szczecina i jednocześnie wiceprezesa
SGPEP, o tym że rola Szczecina będzie bardziej znacząca w euroregionie.
Między panelami na scenie zaprezentowały się zespoły, które na co dzień uczestniczą w projektach realizowanych przy
wsparciu finansowym z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A.
Były to pełne profesjonalizmu występy zespołów: „ART BAND” działającego przy Państwowej Szkole Muzycznej I st.
w Szczecinie, „Fabryki Tańca" zespołu działającego przy Barlineckim Centrum Kultury, Koszalińskiej Orkiestry Akordeonowej ,,AKORD" z Centrum Kultury 105 w Koszalinie oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej INA i kapeli folkowej „ALEPAK” z Goleniowskiego Domu Kultury.
Z okazji jubileuszu wydano także publikację, w której znajdziecie Państwo kalendarium ostatnich 20 lat oraz wspomnienia osób, które tworzyły i tworzą Stowarzyszenie. Serdecznie dziękujemy współorganizatorom jubileuszu: Miastu
Szczecin, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
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Jubileusz 20-lecia działalnösci SGPEP

Panel „Przeszłość...”. Od lewej: Paweł Bartnik, Marek Tałasiewicz,
Maciej Jarmusz i Peter Heise

Występ zespołu tanecznego „Fabryka Tańca-Barlinek”

Prezes Zarządu SGPEP Zygmunt Siarkiewicz odbiera upominek od
Volkera Böhninga, niemieckiego prezydenta Euroregionu
„Pomerania”

O przyszłości współpracy polsko-niemieckiej rozmawiali: Frank Gotzman (od lewej), Tomasz Czuczak
i moderująca dyskusję, Irena Stróżyńska

Na zdjęciu z lewej: Występ zespołu Pieśni i Tańca
Ziemi Goleniowskiej INA i Kapeli Folkowej „Alepak”
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Jubileusz 20-lecia działalnösci SGPEP

Zygmunt Siarkiewicz w rozmowie z Piotrem Krzystkiem

Kuluarowe rozmowy Krzysztofa
Soski z Czesławem Fiedorowiczem.

Zygmunt Siarkiewicz i Paweł Bartnik w otoczeniu obecnych i byłych pracowników
SGPEP

List gratulacyjny dla uczestników od
Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego

Pamiątkowy obraz Pawłowi Bartnikowi wręczył Tomasz Czuczak z Koszalina
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Jubileusz 20-lecia działalnösci SGPEP

Występ Zespoły ART BAND ze Szczecina

W panelu pt. „Teraźniejszość” dyskutowali m.in. Paweł Moras (od
lewej), Bartłomiej Sochański i Krzysztof Soska

Ciepło przyjęto występ akordeonistów z Koszalina
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Projekt zrealizowany w ramach Funduszu Małych Projektów
TERMINARZ PROJEKTOW
FMP-2013-130
Polsko-Niemieckie działania akcji
Swobodnie o Swobnicy (SoS)
Beneficjent:

Damy Trzebiatowa
FMP-2013-100
Tytuł projektu:

Gmina Banie

Pomorze – postaci,
miejsca, symbole

Główne działania: luty, marzec,

Beneficjent:

kwiecień 2014, Swobnica.

Trzebiatowski
Osrodek Kultury

Partner projektu:
FMP-2013-131
Poznajemy swój język i swoje
małe ojczyzny
Beneficjent:
Gmina Miasto Szczecin

SCHATZHÜTER
Volkskunst- und
Kulturzentrum e. V.

Całkowia wartośc
projektu:
7 545,00 EÜR

Główne działania: 7.03, 11.04,
5.06 i 11.06.2014, Szczecin.

FMP-2013-140
Zimowy Koncert
Beneficjent:
Gmina Kobylanka
Główne działania: 30.01.2014,
Reptowo.

FMP-2013-150
Polsko-niemiecka wymiana
doświadczeń w administracji
publicznej
Beneficjent:
Powiat Gryfiński
Główne działania: grudzień 2013maj 2014, Gryfino

FMP-2013-154
Rozmaitości kulturalne - Mieszkowice 2014
Beneficjent:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Mieszkowicach
Główne działania: 27.02.2014,
Zielin, 29.03.2014, 12.04.2014

Projekt „Pomorze – postaci, miejsca, symbole” nawiązuje do szeroko rozumianej przeszłości Pomorza, obejmującego historyczne granice dawnego
Księstwa Pomorskiego. Wnioskodawca wraz z partnerem niemieckim poprzez realizację projektu chciał pokazać jak ważna jest tradycja, dziedzictwo i pamięć dla Polaków i Niemców.
W ramach projektu odbyło się m.in. seminarium naukowe pn. „Trzebiatów
– spotkania pomorskie”, podczas którego poruszone zostały losy postaci
pochodzących lub związanych z Pomorzem oraz omówiono miejsca i symbole z przeszłości.
Przeprowadzono również warsztaty, w ramach których odwzorowane
zostały elementy ubiorów kobiet związanych z trzebiatowskim pałacem
i Pomorzem. Na podstawie zachowanych źródeł ikonograficznych opracowane zostały detale, które zostaną wykorzystane do rekonstrukcji strojów
noszonych przez księżną Anastazję (córkę Mieszka III Starego, żonę księcia
Bogusława I), księżną Zofię von Schleswig-Holstein (żonę księcia Filipa II),
księżną Marię z Czartoryskich Wirtemberską oraz carycę Marię Fiodorowną (urodzoną jako Sophia Dorothea Augusta Luisa von Württemberg).
Uczestnicy projektu przeszli także szlakiem zabytków Starego Miasta.
Poznali m.in. tajemniczą historię sgraffito, czyli pochodzącego z 1639 roku
wizerunku słonicy „Hansken”, który widnieje na ścianie jednej z kamienic.
Odwiedzono również kościół Mariacki, w którym duże zainteresowanie
wzbudziły zachowane płyty nagrobne ( XIV- XVII w.), XVII wieczne epitafium szlachcica Henniga von Wedla, obrazy Jana Rustema ufundowane
przez Marię z Czartoryskich Wirtemberską oraz plansze najstarszego trzebiatowskiego kościoła św. Mikołaja, w którym została pochowana księżna
Anastazja.
Przygotowane detale oraz stroje będą głównym elementem wystawy
pt. ,,Damy Trzebiatowa, Pomorza i Europy” w Trzebiatowskim Ośrodku
Kultury, którą otwarto 18 grudnia .

i 14-17.05.2014, Mieszkowice.
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POSIEDZENIE EÜREGIONALNEGO KOMITETÜ STERÜJĄCEGO
Polskie i niemieckie projekty zatwierdzone na posiedzeniu
z dnia 8.10 w Szczecinie i 9.12. 2013 w Löcknitz
FMP-2013-100 Pomorze - postaci, miejsca, symbole. Trzebiatowski Ośrodek Kultury.
FMP-2013-105 Podnoszenie Poziomu Bezpieczeństwa Obszarów Przygranicznych na Bazie Współpracy Polskich i Niemieckich Ratowników Wodnych. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa
Zachodniopomorskiego.
FMP-2013-113 Polsko-niemieckie Spotkanie – 7 lat RAZEM. Klub Motorowy Chojna.
FMP-2013-114 Biegniemy na Stadion Narodowy - start z granicy. Zachodniopomorska Federacja Sportu.
FMP-2013-115 Polsko-niemiecki Przewodnik Szlakiem Mapy Lubinusa. Zamek Książąt Pomorskich.
FMP-2013-116 Polsko-niemieckie obchody Hubertusa. Związek Gmin Wyspy Wolin.
FMP-2013-117 Przełomy Pomorza Zachodniego - historia oraz współczesność stosunków polsko-niemieckich.
Województwo Zachodniopomorskie.
FMP-2013-119 Mówię w języku sąsiada od najmłodszych lat. Gmina Karlino.
FMP-2013-123 Opieka senioralna – polsko - niemiecka inicjatywa w zakresie kształcenia opiekunów osób starszych.
Uniwersytet Szczeciński.
FMP-2013-127 Integracja młodych „Łączy nas sztuka”. Stowarzyszenie Edukacji i Wychowania „Nasze Lotnisko”.
FMP-2013-128 Świąteczne Spotkania Seniorów - biesiada polsko-niemiecka. Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu.
SPF-2013-130

Polsko - niemieckie ćwiczenia strażackie. Kreisfeuerwehrverein Mecklenburg-Strelitz e.V.

SPF-2013-136

Niemiecko - polska Konferencja gminna w Ribnitz-Damgarten 24–27.10.2013. Stadt Ribnitz-Damgarten.

SPF-2013-137

Technika łączy - warsztaty z robotami dla polskich i niemieckich uczniów. Gesamtschule Talsand.

SPF-2013-138

Duch lat osiemdziesiątych - młodzież w Polsce i w Niemczech przed trzydziestoma laty.
Heimvolkshochschule Lubmin e.V.

SPF-2013-141

Niemiecko-polska orkiestra szkolna - okres realizacji jesień 2013. Hansestadt Stralsund Amt für Kultur,
Schule und Sport - Kulturbüro.

SPF-2013-143

Niemiecko-polskie warsztaty pt. „Krajobrazowy skarb kształtów po obu stronach Odry”. Gesellschaft zur
Erforschung und Förderung der Märkischen Eiszeitstrasse e.V.

SPF-2013-145

„Poznajemy się” - polsko-niemiecko spotkanie uczniów. Stadt Barth.

SPF-2013-149

Niemiecko-polskie seminarium w celu przygotowania sympozjum dotyczącego dwunarodowościowych
konfliktów z udziałem dzieci w Groß Pinnow w roku 2014. EJF Gemeinnützige AG Deutsch-Polnischer
Landhof Arche.

FMP-2012-130

Polsko-Niemieckie działania akcji Swobodnie o Swobnicy (SoS).Gmina Banie.

FMP-2012-140

Zimowy Koncert. Gmina Kobylanka.

FMP-2012-141

Festiwal Kultury Tradycyjnej 2014. Grupa Odtwórstwa Historycznego „Komandoria Chwarszczany”.

FMP-2012-144

Noc Kupały - wspólne pomorskie dzieje. Zamek Książąt Pomorskich.

FMP-2012-150

Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej. Powiat Gryfiński.

FMP-2012-154

Rozmaitości kulturalne - Mieszkowice 2014. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach.

FMP-2012-160

Polsko-niemiecka integracja sportowa 2014. Gminny Klub Sportowy Błękit Pniewo.
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POSIEDZENIE EÜREGIONALNEGO KOMITETÜ STERÜJĄCEGO
SPF-2013-129

Niemiecko-polskie spotkanie młodych artystów. Sieben e.V. Carpin.

SPF-2013-148

Niemiecko-polskie spotkanie młodzieży - warsztaty językowe z wiedzą kulturową.

SPF-2013-150

Niemiecko-polska wystawa fotograficzna - konie. Speicher e.V.

SPF-2013-152

Sztuka i kultura łączy kraje i serca ludzi. Interessengemeinschaft Frauen und Familie Prenzlau e.V.

SPF-2013-154

Sport łączy narody. Interessengemeinschaft Frauen und Familie Prenzlau e.V.

FMP-2013-124 Ochrona przyrody i turystyka w regionie trans granicznym Zalew Szczeciński i Delta Odry. Stepnicka
Organizacja Turystyczna "Nie tylko dla orłów".
FMP-2013-125 Polsko-Niemieckie Warsztaty Bożonarodzeniowe "Świąteczne klimaty”. Powiat Myśliborski.
FMP-2013-143 Polsko-niemieckie spotkanie pt. "Tworzenie sieci kontaktów transgranicznych do współpracy w dziedzinie
edukacji i ekologii". Miejski Ośrodek Kultury w Policach.
SPF-2013-134

Przedsięwzięcie dotyczące dni tematycznych KWF - niemiecko-polskie spotkanie. Landesforst MecklenburgVorpommern - Forstamt Torgelow.

SPF-2013-142

Niemiecko-polski Festyn Dożynkowy 2013 w Liepe - wielopokoleniowe i transgraniczne spotkanie
mieszkańców regionu przygranicznego. EJF Service und Fürsorge gGmbH Landhof Liepe.

SPF-2013-144

„Poznajemy się" niemiecko-polskie spotkanie młodzieży. Gemeinde Ostseeheilbad Zingst
c/o Barther Qualifizierungs-und Beschäftigungsgesellschaft.

SPF-2013-146

Spotkanie zapoznawcze osób odpowiedzialnych za trwałość, rozwój i odbudowę kościoła w Joachimsthal
i Czaplinku. Förderverein Schinkelkirche Joachimsthal e.V.

FMP-2013-126 Miasta Księstwa Pomorskiego. Zamek Książąt Pomorskich.

PNWM: Spötkanie jednöstek z zarządem
Pod koniec października br. nad poznańską Maltą odbyła się konferencja jednostek centralnych PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).
Jest to najważniejsze spotkanie w roku dla naszej organizacji, gdyż Zarząd PNWM przedstawia ponad stu przedstawicielom polskich i niemieckich jednostek centralnych PNWM sytuację finansową wymiany szkolnej i pozaszkolnej, tendencje rozwojowe w obu krajach, liczbę zrealizowanych projektów i dane, dotyczące udziału młodzieży
z Polski i Niemiec w spotkaniach.
Jak się okazało liczba wspartych przez PNWM projektów młodzieżowych w 2013 r. jest utrzymana na podobnym
poziomie, co w roku ubiegłym i wyniesie ok 3000 projektów. W samym województwie zachodniopomorskim będzie to ok 200 programów. Wśród wspartych finansowo spotkań są takie, które wynikają z wieloletniego partnerstwa miast i gmin, ale są też takie, które stanowią inicjatywę oddolną organizacji i szkół. Ciągle ogromnym zainteresowaniem cieszy się projekt dzień.de | der-tag.pl. W tegorocznej edycji odbyło się prawie 300 projektów.
I co warto zaznaczyć, najaktywniejsze było nasze województwo. W zachodniopomorskim zrealizowano 47 projektów. Większość projektów zainicjowały lokalne szkoły, w niewielu przypadkach kierując swą ofertę do innych
zaprzyjaźnionych szkół w regionie. Konkursy, quizy, festiwale piosenki i inne aktywności były skierowane przede
wszystkim do uczniów. Inicjatywa będzie kontynuowana w 2014 r.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.pnwm.org
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Młödzi dla młödych. Könferencja na temat
bezröböcia wsröd młödziezy.
Bezrobocie wśród młodzieży bije rekordy w Europie. W Polsce bez pracy
pozostaje ponad 30 procent młodych
osób przed 30. rokiem. Gdy uzmysłowimy sobie ponadto, że ponad 720 tys.
młodych Polaków na stałe przebywa
na emigracji, sytuacja naszego społeczeństwa, szczególnie jej młodszej
części wydaje się kryzysowa. Z trudnym tematem wysokiego bezrobocia
wśród młodych Europejczyków zmierzyła się nasza partnerska organizacja
młodzieżowa z Bawarii - Bawarskie
Koło Młodzieży (BJR) podczas październikowej konferencji w Monachium.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu
i włączeniu w realizację spotkania przedstawicieli zrzeszonych w BJR organizacji młodzieżowych i zaproszonych
gości, min. przedstawiciela Komisji Europejskiej w Monachium i członka Europejskiej Akademii Bawaria, konferencja przerodziła się gorące forum, na którym dyskutowano nie tylko o aktualnej sytuacji młodzieży, ale także
o propozycjach rozwiązywania problemów w poszczególnych krajach europejskich. W monachijskiej konferencji
wzięli udział działacze młodzieżowi z Hiszpanii, Włoch, Południowego Tyrolu, Anglii, Polski (Euroregion Pomerania) i oczywiście Bawarii.
Konferencja w Bawarii trwała pięć dni i był to czas wypełniony licznymi spotkaniami z pracownikami młodzieżowymi, pedagogami, streetworkerami, wizytami w placówkach młodzieżowych, ale przede wszystkim dyskusjami
w poszczególnych grupach narodowych. Już pierwszego dnia konferencji okazało się, że grupa jest bardzo
otwarta, rozmowy przy stole przypominały trochę wieżę Babel, Włosi i Hiszpanie swobodnie komunikowali się
w swoich rodzimych językach, a mieszkanki Południowego Tyrolu mówiły płynnie po niemiecku, na szczególne
życzenie, również w dialekcie bawarskim.
Wizyta w siedzibie BJR w Monachium wywarła na uczestnikach ogromne wrażenie. Bawarskie Koło Młodzieży to
młodzieżowa organizacja dachowa założona w 1947 roku. Dziś obejmuje swoim zasięgiem cały kraj związkowy
i zrzesza ponad 1,3 mln młodych Bawarczyków.
W siedzibie BJR mieliśmy okazję do dyskusji o bezrobociu wśród młodych Bawarczyków i wszelkich działaniach
zarówno kraju związkowego, jak i organizacji młodzieżowych na rzecz wyjścia z bezrobocia. I choć sytuacja
w Bawarii jest dużo lepsza niż w pozostałych krajach europejskich, to jednak ponad 21 tysięcy młodych osób
pomiędzy 15. i 25. rokiem życia pozostaje bez pracy. Bawaria w porównaniu z pozostałymi krajami związkowymi
radzi sobie z problemem bezrobocia dobrze. Stopa bezrobocia wynosi tu ok. 3,5%, zaś w całych Niemczech 7,7%. Niestety sytuacja w innych krajach unijnych nie wygląda już tak optymistycznie. Najbardziej dramatycznie
wygląda sytuacja młodych w Hiszpanii. Tam bez pracy pozostaje ponad 56% młodych ludzi. We Włoszech stopa
bezrobocia w 2013 roku również wzrosła i osiągnęła 12%. Połowa z bezrobotnych to ludzie do 34 roku życia.
W Polsce sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Stopa bezrobocia w 2013r. przekroczyła 13%, a wskaźnik bezrobocia
wśród młodych utrzymuje się ok kilku lat na wysokim poziomie 26%. Dane te nie napawały optymizmem, dlatego tak wielkie oczekiwania mieliśmy w stosunku do spotkania z przedstawicielem Komisji Europejskiej w Monachium. Wiele pytań dotyczyło systemu kształcenia w różnych krajach unijnych i uznawalności dyplomów
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poszczególnych uczelni. Mimo licznych prób Unia Europejska nie uporała się z tym problemem. Pracą w Niemczech
byli zainteresowani np. pedagodzy społeczni z Hiszpanii.
Niestety ich świadectwo ukończenia studiów wyższych
i dyplom uczelni nie wystarcza, by podjąć pracę np. w Monachium, gdzie od lat brakuje pracowników młodzieżowych (streetworkerów, pedagogów i pracowników społecznych).
By spełnić minimalne wymagania potencjalny kandydat
musiałby przepracować społecznie 1 rok w placówce młodzieżowej. Przez ten rok musiałby się jednak utrzymać
i gdzieś mieszkać. Problem mógłby zostać rozwiązany przez
rozporządzenie UE o uznawalności dyplomów i certyfikatów, którego jednak ciągle brak.
Po tak trudnych dyskusjach nastąpił moment relaksu i integracji. Reprezentanci każdego kraju mogli wydać na
zakupy 50 euro, następnie w centrum młodzieżowym w Harthof (ośrodek zbudowany z kontenerów, które dość
często były widoczne w Monachium, także jako żłobki i przedszkola) każdy kraj miał przygotować potrawę narodową i w ten sposób przybliżyć pozostałym swoją kulturę i zwyczaje (przynajmniej kulinarne). My z koleżanką
długo wahałyśmy się pomiędzy rybą po grecku i pierogami ruskimi, które z nazwy w żaden sposób nie wpisywały
się w kuchnię polską. Przeważyły pierogi. Jakież było zdumienie naszych kolegów, gdy ze sklepu wyszłyśmy z kilogramem ziemniaków, cebuli i twarogiem, wydając na składniki jedynie 4 euro. Gdy patrzyłyśmy na pełne składników torby Hiszpanów i Włochów straciłyśmy nieco wiarę w siebie. Czy ktoś zachwyci się naszymi "ruskim"? Długi
stół w kuchni w centrum młodzieżowym stał się szybko naszym wspólnym stołem. Wspólne przygotowywanie
posiłku nie tylko było świetnym pomysłem na integrację zespołu, ale przede wszystkim cudowną przygodą kulinarną. Nie skromnie przyznamy, że nasze polskie "ruskie pierogi" zrobiły furorę.
Gdy podczas ewaluacji zastanawialiśmy się, co dała nam monachijska konferencja, padały różne odpowiedzi:
ważne informacje, osobiste kontakty, nowe doświadczenie. Po dwóch miesiącach od zakończenia konferencji
wiemy jedno na pewno: powstała nowa sieć współpracujących instytucji z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Włoch
i Wielkiej Brytanii, którą mamy nadzieję rozwijać.
Iwona Kowalczyk, Emilia Szczygieł-Lembicz

KĄCIK JĘZYKOWY: Adwent w Niemczech
Każdy żywy język niesie ze sobą cały zestaw konotacji i skojarzeń, kodów zachowań i zwyczajów. Ucząc się języka musimy
nabywać również wiedzę na temat. Stąd w bieżącym numerze garść informacji na temat sposoby przygotowania się w Niemczech do świąt Bożego Narodzenia.
W Niemczech dużą rolę odgrywa okres adwentu (Adventszeit), który przypomnijmy zaczyna się na cztery niedziele przed
świętami Bożego Narodzenia (Weihnachtsfest). W pierwszą niedzielę adwentu (erster Adventssonntag) w większości niemieckich domów pojawiają się wieńce adwentowe (Adventskranz) ozdobione obowiązkowo czterema świecami. W pierwszą
niedzielę adwentu zapala się pierwszą świeczkę, w drugą zapala się już dwie świeczki itd. Przy wieńcu adwentowym gromadzi
się rodzina, dzieciom czyta się opowieści bożonarodzeniowe (Weihnachtsgeschichten) i zajada obowiązkowo własnoręcznie
pieczone ciasteczka (Plätzchen). Takie ciasteczka mogą też być miłym upominkiem dla rodziny lub znajomych.
Pierwszego grudnia w pokojach dzieci pojawiają się kalendarze adwentowe (Adventskalender). I tu są różne możliwości. Można pójść na skróty i kupić gotowy kalendarz papierowy z czekoladkami ukrytymi za otwieranymi okienkami z numerami kolejnych dni, ale można też sobie zadać więcej trudu wypełniając drobnymi upominkami 24 małe woreczki opatrzone numerami i
zawieszone na sznurku. Ten drugi wariant jest bardziej tradycyjny i na pewno przynosi dzieciom więcej radości, bo niesie w
sobie element zaskoczenia. Obojętnie czy wybierzemy kalendarz z czekoladkami czy kalendarz tradycyjny, to i tak mają one
spełniać tę samą funkcję: skrócić i umilić dzieciom czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Każdego ranka kolejne otwarte
okienko lub rozwiązany woreczek oznacza, że święta są coraz bliżej.
W Niemczech prezenty (Weihnachtsgeschenke) nie pojawiają się pod choinką (Weihnachtsbaum), ale na stole. A w prezenty
można się zaopatrzyć m.in. na jarmarku bożonarodzeniowym (Weihnachtsmarkt), po którym można spacerować popijając
grzane wino (Glühwein). Najsłynniejszy na świecie jarmark bożonarodzeniowy odbywa się rokrocznie w Norymberdze, a nosi
szczególną nazwę – Christkindlesmarkt.
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PRZYKŁAD WSPOŁPRACY
POLSKO-NIEMIECKIEJ: BARLINEK
Barlinecki Ośrodek Kultury i Interessengemeinschaft Frauen und Familie
Prenzlau e.V współpracują ze sobą
od 2002 roku. Współpraca obejmuje
spotkania cykliczne w obu miastach
oraz udział w konferencjach i warsztatach. Każdorazowo zaangażowanych
jest w nie od kilkunastu do kilkudziesięciu osób z Barlinka i Prenzlau, a
także z innych miast niemieckich i polskich. Współpraca kwitnie, dzięki Europejskiemu Centrum Spotkań.
Idea stworzenia Europejskiego Centrum Spotkań zrodziła się w 2007
roku. Dnia 23 czerwca 2009 odbyło się
posiedzenie Komitetu Monitorującego, podczas którego przyznano dofinansowanie z programu Interreg IV A wspólnemu projektowi inwestycyjnemu polsko - niemieckiej współpracy transgranicznej: „Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau – Uckerwelle i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek”. W ramach projektu wyremontowano i rozbudowano obiekty Barlineckiego Ośrodka Kultury. Budynek przy ul. Podwale wzbogacił się m.in..
o szerszą ofertę noclegową, gastronomiczną i socjalno – sanitarną. Zmodernizowano salę widowiskową, dzięki czemu uzyskała ona wielofunkcyjny charakter, łącząc ze sobą funkcje sali widowiskowej, nowoczesnego
kina (3D), sali konferencyjnej oraz teatru.
Drugi budynek, przy ul. Leśnej, również został dostosowany do potrzeb
spotkań polsko – niemieckich. W obiekcie znalazły się dwie sale taneczne
z pokojami instruktorów i garderobami, studio nagrań i studio filmowe
i zadaszone patio ze sceną plenerową. Swoje siedziby znalazło tam wiele
stowarzyszeń, klubów i organizacji. Oba budynki są dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt pozwolił na realizację nowych
form współpracy, urozmaicono tematykę i zakres projektów dofinansowanych z Funduszu Małych Projektów. Nową formą współpracy są również wystawy artystów polskich i niemieckich.
W ostatnich czterech latach w ramach współpracy z IG Frauen und Familie Prenzlau e.V ., z Funduszu Małych Projektów oraz Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży zorganizowano szereg projektów. Wśród nich
m.in.: „Barlineckie Świętojanki – Dwa Brzegi”, „Jesienne Impresje w ECS”,
„Feeling – łączy pokolenia”, „Móc poznać swojego sąsiada”. Znakomitym
efektem naszej polsko – niemieckiej współpracy jest stworzenie grupy
tanecznej DePol- Dance, w której tańczy młodzież z Barlinka i z Prenzlau.
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