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SZANOWNI CZYTELNICY,
oddajemy w Państwa ręce jubileuszowy, bo już 10-ty newsletter Funduszu
Małych Projektów INTERREG IVA. W obecnym numerze znajdą Państwo
informacje dotyczące spotkania polskich części euroregionów położonych
na zachodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w Barlinku.
Poza tym wizyta w Biurze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania angielskich studentów i ich spotkania z Zastępcą Dyrektora Biura—
Ireną Stróżyńską. Szczególnie polecamy informacje na temat nowatorskiego
projektu kulturalnego p.n. KUKUKA, który odbył się w maju 2013 roku.
Bardzo ciekawe sprawozdanie dotyczy dziennikarskich warsztatów, które
odbyły się w Berlinie dzięki naszej współpracy z Bawarskim Kołem Młodzieży
i Organizacją Młodzieży z Asturii (Hiszpania). Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie warsztatów była kierownik działu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży—Iwona Kowalczyk.
Stargardzka Basteja to jeden z najciekawszych projektów realizowanych
w obecnym programie INTERREG IVA. Projekt został zrealizowany we współpracy z Klasztorem Franciszkanów w Neubrandenburgu. Jego uroczyste
otwarcie nastąpiło 13 czerwca 2013 roku.
Obecny numer dopełnia informacja na temat Transgranicznego Ośrodka
Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, wybudowanego również z pieniędzy UE.
Poza tym jak zwykle Czytelnicy naszego newslettera otrzymują informacje
na temat decyzji Euroregionalnego Komitetu Sterującego—posiedzeń, które
odbyły się 18 lutego i 26 marca b.r. Dla wyjątkowych miłośników współpracy polsko-niemieckiej nie zabraknie naszego kącika językowego.
Życzymy przyjemnej lektury!
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Spotkanie z udziałem przedstawicieli
polskich częsci euroregionow
W dniach 30-31 stycznia 2014 r. w Barlinku
odbyło się spotkanie robocze z udziałem
przedstawicieli polskich części euroregionów:
Pomerania,
Pro
Europa
Viadrina
i Sprewa-Nysa-Bóbr. Przedstawiciele Euroregionu Nysa odwołali swój przyjazd. Spotkanie
dotyczyło omówienia stanu wdrażania Funduszu Małych Projektów oraz wypracowania
wniosków dotyczących jego kształtu w nowej
perspektywie finansowej UE.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele
Euroregionu Pro Europa Viadrina: Krzysztof
Szydłak—dyrektor biura oraz Elżbieta KarmaRozmowy dot. nowego okresu programowania
zyn i Piotr Boboryk. Euroregion "Sprewa-Nysa
-Bóbr" reprezentowali Bożena Buchowicz—dyrektor biura, Beata Kurek oraz Izabela Pantkowska. Ze strony
gospodarza - Euroregionu Pomerania obecni byli dyrektor Paweł Bartnik, wicedyrektor Irena Stróżyńska oraz
Emilia Szczygieł-Lembicz, Magdalena Świst i Katarzyna Dąbrowska.
Obok dyskusji, zaplanowano także aktywne spędzenie wolnego czasu. Uczestnicy odwiedzili m.in. Centrum
Spotkań Europejskich, jeden z flagowych projektów wspartych przez Interreg IV A oraz Barlinecki Ośrodek Kultury, który prężnie działa we współpracy polsko-niemieckiej.
Miejscem, które zrobiło na uczestnikach spotkania ogromne wrażenie, był prowadzony przez Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku dzienny ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci wraz z przedszkolem.
Piękne miejsce wybudowane z pieniędzy pochodzących od darczyńców m.in. z 1 proc. z podatku.

Wizyta angielskich studentow
Dnia 10 marca b.r. nasze biuro odwiedziła międzynarodowa
grupa studentów politologii i stosunków międzynarodowych z Uniwersytetu Westminster w Wielkiej Brytanii. Studenci pochodzili z różnych stron Europy Zachodniej
i w przeważającej większości po raz pierwszy byli w Polsce. Byli bardzo zainteresowani historią naszego regionu
po 1945 roku, tworzeniem się nowego polsko-niemieckiego
sąsiedztwa oraz działalnością Euroregionu Pomerania.
Szczególnie interesująca była dla nich prezentacja szerokiej
palety działań polsko-niemieckich wspieranych przez SGPEP
ze środków UE – od wymiany dzieci przedszkolnych,
Studenci podczas spotkania w naszej siedzibie
uczniów, poprzez młodzież, studentów aż do seniorów,
współpracę instytucji po obu stronach granicy, stowarzyszeń i samorządów.
Opiekunem studentów był wykładowca Uniwersytetu Westminster pochodzący z Niemiec, dr Tassilo Herrschel.
Z jego inicjatywy studenci przyjechali z wizytą studyjną do Berlina z jednym dniem wyjazdowym w Szczecinie.
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INTERREG VA— AKTUALNOSCI
Od kilku miesięcy trwają prace nad programem operacyjnym INTERREG VA.
Jego oficjalna nazwa to program Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
współpraca transgraniczna krajów związkowych Meklemburgia-Pomorze
Przednie, Brandenburgia oraz Rzeczpospolitej Polskiej (województwo zachodniopomorskie) na lata 2014-2020.
Całość alokacji na INTERREG VA to 134 000 414,00 Euro dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, grupie roboczej udało się osiągnąć kompromis polegający
na ustaleniu następujących priorytetów:
1. Współpraca transgraniczna—31% (ok. 41,5 mln Euro)
2. Edukacja—10% (ok. 13,4 mln Euro)
3. Transport i mobilność— 24% (ok. 32,1 mln Euro)
4. Przyroda i kultura—29% (ok. 38,8 mln Euro).
6% zostało wydzielone na obsługę administracyjną programu (Pomoc Techniczna). W dalszym toku prac na początku maja ma zostać ustalona m.in.
wielkość Funduszu Małych Projektów (FMP). Na razie partnerzy projektu
FMP, t.j. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Kommunalgemeinschaft Pomerania, porozumiały się co do zwiększenia pieniędzy
przeznaczonych na FMP. Niemcy proponują wzrost z 4 do 8 mln Euro, strona polska z 7,2 mln Euro do 10,4 mln Euro. Postulat zwiększenia wynika ze
wzrostu zainteresowania tym instrumentem wspierania współpracy polskoniemieckiej. Wykazały to analizy przeprowadzone przez oba stowarzyszenia.
Ważnym argumentem jest również to, że Euroregion Pomerania po polskiej
stronie jest największym euroregionalnym obszarem obejmującym ponad
110 gmin i miast oraz 21 powiatów. W jego obrębie leży też największe w
Polsce miasto przygraniczne – Szczecin - dysponujące ogromnym potencjałem w zakresie generowania transgranicznych projektów. Członkowie grupy
roboczej, w skład której również wchodzi przedstawiciel naszego stowarzyszenia, mają jeszcze do uzgodnienia wiele szczegółów programu operacyjnego INTERREG VA, który najpóźniej we wrześniu b.r. powinien być przedłożony Komisji Europejskiej celem zatwierdzenia. Jeżeli uda się dotrzymać
tego terminu, to prawdopodobnym jest, że start programu INTERREG VA na
naszej granicy powinien nastąpić z początkiem 2015 roku.

SAMORZĄDOWCY O WSPOŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
Dyrekcja biura Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania spotkała się 14 lutego w Kołobrzegu z zachodniopomorskimi
samorządowcami.
Wspólnie dyskutowano o nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.
Nie zabrakło także rozmów o Programie
INTERREG V A w latach 2014-2020 w
Euroregionie Pomerania oraz Południowym Bałtyku. Spotkanie cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem wśród
włodarzy zachodniopomorskich miast,
gmin i powiatów. Kołobrzeskie spotkanie było połączonym posiedzeniem Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego oraz
Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego.

NIE ZYJE GERHARD SCHERER
Dyrektor polsko-niemieckiego gimnazjum w przygranicznym Löcknitz zmarł
25 lutego.
Był inicjatorem i współtwórcą wymiany
młodzieży między Polską i Niemcami.
Dzięki jego inicjatywie uczniowie z Polic
od 15 lat mogą kształcić się w Löcknitz,
ich rówieśnicy zza zachodniej granicy
przyjeżdżają do Zespołu Szkół w Policach. Szkoła w Löcknitz została założona w 1991 roku i w roku 1995 otrzymała nazwę “Niemiecko-Polskie Gimnazjum Löcknitz”. W 1999 pierwsi uczniowie otrzymali polsko-niemieckie świadectwa dojrzałości. Obie placówki realizują wiele projektów w ramach PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży oraz
Funduszu Małych Projektów Interreg IV
A. Dwa lata temu za swoją działalność
Scherer otrzymał nagrodę przyznawaną
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec. Miał 58 lat. 20 marca
przyjaciele i współpracownicy spotkali
się w Löcknitz, by wspominać zmarłego
dyrektora.
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Projekt zrealizowany w ramach Funduszu Małych Projektów
TERMINARZ PROJEKTOW
FMP-2013-208
Polsko-Niemieckie Zawody

Sztuka – Kultura - Kajuta

Jeździeckie 2014.
Beneficjent:
Powiat Kołobrzeski
Główne działania: 23-25 maja,
Kołobrzeg.
FMP-2013-205
Muzeum bez granic. Nowe formy
edukacyjne dla młodzieży polskiej
i niemieckiej w Bastei.
Beneficjent:
Muzeum w Stargardzie
Szczecińskim
Główne działania: marzecczerwiec, Stargard, Kołobrzeg,
Szczecin, Torgelow, Kamminke,
Neubrandenburg.
FMP-2013-190
Polsko-niemiecki Festiwal Róż.
Beneficjent:
Gmina Dobra
Główne działania: marzec-

FMP-2013-029
Tytuł projektu: Festiwal KUKUKA - Sztuka – Kultura - Kajuta
Beneficjent: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
Partner projektu: HOP Transnationales Netzwerk Odermündung e.V.
Całkowia wartośc projektu: 11 240,00 EUR

czerwiec, Buk, Rzędziny, Dobra.
FMP-2013-178
Drogi Pomeranii. Polsko-niemiecki
rajd rowerowy po Wyspie Wolin.
Beneficjent:
Związek Gmin Wyspy Wolin
Główne działania: Polsko –
niemiecki rajd rowerowy 9-11
maja, Usedom - Wolin.
FMP-2013-158
10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład
współpracy polsko-niemieckiej.
Beneficjent:
Ośrodek Edukacji Ekologicznej
w Lipiu
Główne działania: 25 kwietnia,
Lipie.

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość i HOP - transgraniczna sieć
delty Odry, zorganizowały w 2013 roku Festiwal KuKuKa. Jest to mobilny
festiwal (uczestnicy pływają jachtami), który umożliwia podróżowanie,
poznawanie i odkrywanie małych miejscowości położonych w okolicach
Zalewu Szczecińskiego. Kilkudniowy festiwal, odbył się w miastach takich
jak: Wolgast, Anklam, Ueckermünde, Altwarp, Trzebież, Szczecin Dąbie,
Stepnica, Wolin i Karnin. W każdej z tych miejscowości powstała idea,
którą pomysłodawcy chcieli zainspirować lokalnych działaczy. Po części to
się udało. Nawiązały się nowe konktakty i powiązania. Wydarzenia kulturalne w ramach każdego z przystanków odbywały się pod różnymi hasłami,
korespondującymi z treścią poszczególnych prezentowanych w danej
miejscowości działań kulturalnych i artystycznych: były i koncerty, a także
wykłady, spotkania z artystami, warsztaty fotograficzne i wystawy.
I tak dla wielu Wolgast stał się miastem ruchu i tańca oraz przystanią nie
tylko dla artystów. Anklam - miastem dialogu i wolności. W Ueckermünde
ogłoszono powstanie miasta obrazu.
Organizatorzy w 2014 roku zaplanowali drugą edycję Festiwalu KuKuKa,
także przy wparciu Interreg IVA Fundusz Małych Projerktów. Tegoroczny
festiwal zaplanowano na dziewięć dni. Zacznie się w Greifswaldzie
23 maja, a skończy w Świonujściu 31 maja.
Szczegóły można poznać pod adresem: www.facebook.com/
festiwalkukuka.
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POSIEDZENIE EUREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO
Polskie i niemieckie projekty zatwierdzone na posiedzeniu
z dnia 18.02 w Szczecinie, 26.03 w Löcknitz oraz w procedurze obiegowej
FMP-2013-129

Polsko-Niemieckie "Mistrzostwa Świata" w piłce nożnej Wysp Wolin i Uznam. Publiczna Szkoła
Podstawowa w Troszynie.

FMP-2013-146

EURO BAND POMERANIA - warsztaty zimowe. Stowarzyszenie społeczno-edukacyjnokulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood&Brass Band.

FMP-2013-196

Polsko-niemiecki memoriał im. Grzegorza Fryta. Gmina Karnice.

FMP-2013-135

V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Zwiniętych Torów 2014. Polsko-Niemieckie
Spotkania Turystyczne. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

FMP-2013-137

Polsko-niemiecka konferencja naukowa - Nadodrzańskie spotkanie z historią - 2014.
Gmina Mieszkowice.

FMP-2013-139

10 lat Polsko-Niemieckiej Współpracy Gimnazjum nr 1 w Policach i Europaschule w Pasewalku.
Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Polskich Noblistów.

FMP-2013-142

Polsko-niemieckie sympozjum doktorantów. Uniwersytet Szczeciński.

FMP-2013-145

„Wiosna na wsi" - spotkanie partnerskie Fundacji Bonin oraz IG Frauen und Familie Prenzlau
e.V. Fundacja BONIN.

FMP-2013-152

Wspólna polsko-niemiecka historia kluczem do przyszłości – Przekroczenie granic. Polskie
Towarzystwo Historyczne, Oddział Szczecin.

FMP-2013-158

10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu jako przykład współpracy polsko-niemieckiej.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

FMP-2013-163

Przez stulecia. O skarbach archeologicznych ziemi karlińskiej. Gmina Karlino.

FMP-2013-170

I Transgraniczny maraton językowy 2014. Gimnazjum Publiczne Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
w Świnoujściu.

FMP-2013-174

X Wiosenny Turniej Tańca Sportowego pod patronem Burmistrza Kamienia Pomorskiego.
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Tańca Sportowego "Focus" w Kamieniu Pomorskim.

FMP-2013-185

Transgraniczna Wiosna. Poznajemy polskie i niemieckie tradycje związane z wiosną.
Gmina Kołbaskowo.

FMP-2013-190

Polsko-niemiecki Festiwal Róż. Gmina Dobra.

FMP-2013-191

Zimowe igraszki. Transgraniczne zabawy sportowe. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.

FMP-2013-202

Polsko-niemieckie warsztaty kultury regionu pomorskiego. Doświadczanie pogranicza.
Uniwersytet Szczeciński.

FMP-2013-205

Muzeum bez granic. Nowe formy edukacyjne dla młodzieży polskiej i niemieckiej w Bastei.
Muzeum w Stargardzie Szczecińskim.

FMP-2013-208

Polsko-Niemieckie Zawody Jeździeckie 2014. Powiat Kołobrzeski.
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POSIEDZENIE EUREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO
Polskie i niemieckie projekty zatwierdzone na posiedzeniu
z dnia 18.02 w Szczecinie, 26.03 w Löcknitz oraz w procedurze obiegowej
FMP-2013-182

Polsko-niemieckie spotkanie ekologiczne. Gmina Drawsko Pomorskie.

FMP-2013-183

Zbudujmy wspólną polsko-niemiecką współpracę. Gmina Police.

SPF-2013-153

Poznajemy Ojczyznę naszych Partnerów. Puschkin Grundschule Boitzenburg.

FMP-2013-133

Polsko-Niemiecka międzypokoleniowa wymiana doświadczeń. Fundacja na Rzecz Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

FMP-2013-136

XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2014. Polsko-Niemieckie Spotkania Ekologiczne.
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

FMP-2013-138

Polsko-Niemieckie Spotkania na szlaku. Gmina Mieszkowice.

FMP-2013-151

Jesteśmy tacy sami - warsztaty artystyczne. Gmina Stare Czarnowo.

FMP-2013-156

Polsko-niemieckie spotkanie pt. „Tworzenie sieci kontaktów transgranicznych do współpracy
w dziedzinie edukacji i ekologii". Gmina Police.

FMP-2013-157

39 polsko-niemiecki bieg transgraniczny "Doliny Dolnej Odry" w ramach święta Konstytucji
3 Maja. Międzyszkolny Klub Sportowy "Hermes" w Gryfinie.

FMP-2013-159

Polsko-niemieckie pomosty: muzyka, historia, kultura. Związek Gmin Wyspy Wolin.

FMP-2013-162

Polsko-niemieckie poszukiwanie chronionej przyrody. Gmina Karlino.

FMP-2013-165

Polsko-Niemieckie dni kultury i sportu - Chojna 2014. Centrum Kultury w Chojnie.

FMP-2013-166

Festiwal Kulinarny "Ulica smaków" 2014. Centrum Kultury 105 w Koszalinie.

FMP-2013-167

Polsko-niemieckie spotkania taneczne O KWIAT LIPY. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Lipianach.

FMP-2013-171

Motorowe Spotkania Integracyjne - Chojna 2014. Klub Motorowy Chojna.

FMP-2013-173

Pomoc społeczna, współpraca z rodzinami podopiecznych. Dom Pomocy Społecznej w
Pyrzycach z siedzibą w Żabowie.

FMP-2013-175

Na Błoniach Wolina Polsko-Niemiecki Jarmark się zaczyna - Wolin 2014. Ośrodek Kultury
Gminy Wolin.

FMP-2013-180

Polsko-niemieckie obchody dnia Świętego Floriana. Gmina Ińsko.

FMP-2013-184

Spotkanie polskich i niemieckich służb mundurowych w obszarze pogranicza.
Gmina Kołbaskowo.

FMP-2013-192

Raz, dwa, trzy sportowcem jesteś TY! Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.

FMP-2013-195

Polsko-Niemieckie zawody w sportach pożarniczych. Gmina Karnice.

FMP-2013-200

Polsko-niemiecka integracja strażaków. Gmina Postomino.
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POSIEDZENIE EUREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO
Polskie i niemieckie projekty zatwierdzone na posiedzeniu
z dnia 18.02 w Szczecinie, 26.03 w Löcknitz oraz w procedurze obiegowej
FMP-2013-206 Polsko-niemieckie spotkania orkiestr dętych. Łobeski Dom Kultury.
FMP-2013-207 Polsko-niemiecki turniej piłki nożnej Szczecin Cup 2014. Dom Kultury Słowianin.
SPF-2013-156

10-letnia rocznica partnerstwa szkolnego. Förderverein der Penkuner Schulen e.V.

SPF-2014-009

To jestem ja, to ja potrafię - my w Europie. Verein zur Förderung der Schüler der Lebensschule
Uckermark e.V.

SPF-2013-161

Sympozjum dotyczące konkretnych prac projektu urzędu Neverin i gminy Tychowo w latach
2014-2018. Amt Neverin.

SPF-2014-002

Wiosenny rajd pieszy i spuścizna Słowian - polsko-niemiecki rajd pieszy. Wanderfreunde
Haffküste e.V.

SPF-2014-001

Rozwój współpracy partnerskiej pomiędzy DRK Uckermark Ost i regionem Pyrzyce: Praca
z krewnymi mieszkańców domów opieki w Niemczech i w Polsce - wymiana doświadczeń.
DRK Kreisverband Uckermark Ost e.V.

SPF-2014-005

Spotkanie partnerów 2014. Gemeinde Grammendorf.

SPF-2014-007

Zachowanie różnorodności biologicznej - poradzimy sobie z tym. Sielmanns Natur-Ranger
Deutschland e.V. Team Löcknitz.

KĄCIK JĘZYKOWY: Językowy gender
Tematyka gender jest ostatnio w Polsce bardzo popularna, choć owiana tu i ówdzie złą sławą. Jednak
„gender” zajmują się nie tylko politycy i strażnicy tradycji, ale również językoznawcy. W 13 numerze
„Spiegla” ukazał się bardzo ciekawy artykuł, jak polityka „gender” jest realizowana na poziomie języka
niemieckiego. Różne uczelnie i ministerstwa wydają swoje zarządzenia z tym związane. I tak przykładowo Uniwersytet w Poczdamie w zaleceniach językowych zapisał: ”Vermeiden Sie die vermännlichte
Silbe ‘man’ ”. Zaleca się więc unikanie zaimka nieosobowego ‘man’. Niemieckie ‘man’ to nic innego
niż nasze polskie „się”, ale ‘man’ kojarzy się z ‘der Mann’ (mężczyzna) nie jest więc „neutralne płciowo”. Niektórzy idą dalej i przerabiają dzieła klasyków na wersje „zgenderowane”. I tak schillerowska
„Ode an die Freude” („Oda do radości”) zamiast „Alle Menschen werden Brüder” („Wszyscy ludzie
będą braćmi“) morze brzmieć „Alle Menschen werden Geschwister” („Wszyscy ludzie będą rodzeństwem”). Ale wśród krytyków opresyjnego tradycyjnego języka są też tacy, dla których ramy kobieta/
mężczyzna są zbyt wąskie. Ci zamiast używanych form ‘Bürgerinnen und Bürger’ (‘obywatelki i obywatele‘) proponują zapisy ich zdaniem bardziej genderowe „Bürger_innen” lub „Bürger(*)innen”.
Podane przykłady, to najnowsze ciekawostki językowe zza miedzy, ale język jest zawsze odzwierciedleniem tego, jak i co myślą jego użytkownicy. Zachęcam do obserwowania zmian językowych nie tylko u
naszych niemieckich sąsiadów…
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Wielka ogolnopolska akcja
promocyjna „10 lat Polski w UE”
Bieżący rok jest rokiem jubileuszowym.
W maju świętować będziemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do UE.
Z tej okazji Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju (MIR) zaplanowało ogólnopolską kampanię promocyjną, której
celem jest pokazanie skoku cywilizacyjnego jaki nastąpił w Polsce dzięki obecności w UE oraz dzięki korzystaniu
z funduszy europejskich. Akcja ma na
celu pokazanie konkretnych korzyści na
wielu poziomach (krajowym, regionalnym, lokalnym). W jej ramach zaplanowano m.in.: wydarzenie centralne w
Warszawie (plenerowe), imprezy regionalne przygotowywane przez IZ RPO
Zaleski Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej zaprasza gości 1 maja br.
organizowane w całej Polsce 1 maja br.
i szeroko rozbudowaną kampanię medialną we współpracy z Telewizją Polską S.A. Jednym z jej komponentów
będzie również ogólnopolska akcja promocyjna pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Aby wziąć w niej
udział wystarczy „otworzyć swój projekt” dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 1
do 11 maja br. Może stać się to świetną okazją do zaprezentowania swoich osiągnięć i pochwalenia się swoimi
projektami. Zaproszenie do organizacji „Dni Otwartych” jest otwarte, mogą je zorganizować wszyscy chętni polscy partnerzy, którzy chcieliby przedstawić zrealizowane u siebie ze środków unijnych przedsięwzięcia. Wszystkie niezbędne informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Programu Interreg IV A,
www.interreg4a.info oraz na stronie naszego Stowarzyszenia, www.pomerania.org.pl. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia br.
Na początku kwietnia br. ruszy strona internetowa przygotowywana obecnie przez MIR, www.10latwUE.pl.
W zakładce poświęconej każdemu projektowi znajdą się informacje o każdym „Dniu Otwartym” w postaci najistotniejszych wiadomości, które zachęcą użytkowników portalu do odwiedzania projektów. Wchodząc na stronę będzie można znaleźć m.in. informacje co ciekawego można podczas danej imprezy zobaczyć na miejscu, czy
będą organizowane dodatkowe atrakcje dla dzieci (np. konkursy, zajęcia edukacyjne, zabawy i gry), jakie są
ewentualnie ceny biletów, czy istnieje potrzeba rezerwacji wejścia z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, itp.
Stargard Szczeciński oraz w Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu są jednymi z pierwszych,
którzy w naszym regionie przyłączyli się do akcji „Dni Otwartych”.
Stargardzcy organizatorzy zapraszają 1 i 3 maja br. do udziału w wycieczce po mieście wraz ze zwiedzaniem niektórych zabytków miejskich, w tym m.in. Bramy Wałowej czy Ratusza. Poza tym, jednym z głównych punktów
programu będzie całodniowe, bezpłatne zwiedzanie nowo wyremontowanej Bastei, a w niej jednej z najnowocześniejszych wystaw historycznych w regionie "Stargard - miejsce z historią". Dziennie zostały zaplanowane
trzy wejścia do Bastei, 1 maja: godz. 10.00, 12.00 (wejście z przewodnikiem) oraz 15.30, a 3 maja: godz. 10.00,
11.30 (wejście z przewodnikiem) i 13.00.
W zaleskim Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej z kolei w weekend majowy zorganizowany zostanie
Dzień Słońca. 1 maja br. organizator imprezy zaprasza na otwartą imprezę „Oblicza Słońca”. Podczas różnych
warsztatów uczestnicy „Dnia Otwartego” poznają sekrety i tajniki tej gorącej dziennej gwiazdy oraz jej najbliższego „kuzyna” – słonecznika.
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PNWM: Międzynarodowe warsztaty
dziennikarskie w Berlinie
Na początku marca br. w Berlinie
zakończyły się warsztaty dziennikarskie
"Wybory do Europarlamentu w mediach młodzieżowych". Do udziału
w projekcie zaproszono młodzież
z Polski, Niemiec i Hiszpanii. Młodych
dziennikarzy różniło prawie wszystko:
język, zwyczaje, kultura, a nawet stereotypy (świetnie zobrazował to na
spotkaniu trening, dotyczący wzajemnych uprzedzeń i wyobrażeń o sobie).
Na szczęście kilka cech mieli wspólnych: zacięcie dziennikarskie i ciekawość świata, chęć przebywania razem
i potrzebę rozmów do późnej nocy.
Oczywiście, po angielsku.
Podczas kilku intensywnych dni młodzi próbowali swoich sił w różnych formach dziennikarskich: Hiszpanie skupili się na audycjach radiowych, wywiadach, relacjach ze spotkań, Niemcy, pod okiem dziennikarzy, Roberta
Filgnera i Elisy Rheinheimer, zgłębiali pisemne formy wypowiedzi, a nasza młodzież.....chyba najbardziej kreatywnie podeszła do swoich zadań. Różnorodne formy dziennikarskie: reportaże, wywiady, relacje, newsy przeplatała filmikami nakręconymi praktycznie najprostszymi środkami (telefonami, smartfonami i pożyczonym
od Hiszpanów zestawem nagłaśniającym). Filmik nakręcony przez "szczęśliwą trzynastkę" (jak sami siebie nazwali) pokazany na końcowej prezentacji wywołał łzy wzruszenia obecnych na sali. Uczniowie i studenci z Polski
do każdego zadania, wyznaczanego przez trenera ds. europejskich, Thorstena Kerla, podchodzili z otwartością
i gotowością do dzielenia się własną inwencją. Nudne sprawy europejskie prezentowane przez młodych Polaków nabierały rumieńców a obrazy, które powstawały obok (różne
formy własnej ekspresji, graffiti) wzbudzały zachwyt nas wszystkich.
-”Cudowni ludzie, świetna młodzież!” Takimi spostrzeżeniami dzielili
się z nami organizatorzy z Niemiec i z Hiszpanii. A my, opiekunki polskiej młodzieży, pękałyśmy z dumy. Zarówno warsztaty europejskie,
jak i wizyty w Przedstawicielstwie Bawarii w Berlinie czy w Deutsche
Gesellschaft i w Archiwum Kultury Młodzieżowej znalazły swój ślad
w dokonaniach młodzieży. Młodzi codziennie pracowali nad własnym warsztatem, zasypywali nauczycielkę klasy dziennikarskiej,
Krystynę Kwiatkowską, różnorodnymi formami literackimi i cierpliwie przyjmowali uwagi, dotyczące własnego warsztatu (wszystkie
teksty zatwierdzone do publikacji można znaleźć na stronie naszego
stowarzyszenia: www.pomerania.org.pl). Podkreślenia wart jest
także fakt, że udział naszej młodzieży w międzynarodowych warsztatach dziennikarskich możliwy był dzięki wieloletniej współpracy Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z Bawarskim
Kołem Młodzieży. Projekt został zrealizowany dzięki środkom programu "Młodzież w działaniu", bawarskim partnerom (BJR, Bayerische Staatskanzlei) oraz zaangażowaniu Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania i Punktu Europe Direct.
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PRZYKŁAD WSPOŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ: Stargardzka Basteja
Modernizacja stargardzkiego muzeum zakończyła się w ubiegłym roku. Nowoczesna, multimedialna wystawa opowiadająca historię
tego miasta, cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Teraz muzeum chce
przyciągnąć do siebie młodzież.
Uroczyste otwarcie odrestaurowanej Bastei
odbyło się 13 czerwca 2013 roku. Polskoniemiecki projekt „Dwa miejsca z historią przebudowa, remont i rozbudowa obiektu
Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei
w Stargardzie Szczecińskim” otrzymał wsparJedna z sal multimedialnej wystawy w Bastei. Fot. Muzeum
cie ze środków EFRR w ramach Programu
Interreg IV A. Celem tego projektu - realizowanego od 2010 roku przez Gminę Miasto Stargard oraz miasto Neubrandenburg, była przebudowa Bastei wraz z otoczeniem oraz przygotowanie wystaw w dwóch historycznych
obiektach, w neubrandenburskim Klasztorze Franciszkanów oraz w stargardzkiej Bastei.
Teraz pracownicy muzeum chcą wykorzystać wszelkie multimedialne nowinki do tego, by zachęcić młodzież do
odwiedzania wystawy. Muzeum otrzymało dofinansowanie w ramach programu Interreg IV A Fundusz Małych
Projektów, na stworzenie oferty edukacyjnej dla
młodzieży. Projekt pt. „Muzeum bez granic. Nowe
WYSTAWA
formy edukacyjne dla młodzieży polskiej i niemiecWystawa stała prezentowana w Bastei podzielona jest
kiej w Bastei” zakłada współpracę oraz zapoznanie
na część wstępną i cztery sekwencje tematyczne presię edukatorów muzealnych - polskich i niemieczentowane na kolejnych poziomach wystawienniczych.
kich, z nowymi metodami edukacji oraz wypracoW gablotach umieszczonych jest 370 eksponatów.
wanie przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne
Na ścianach i elementach użytkowych niemal 50 odw Stargardzie (MAH) programu lekcji muzealnej
wzorowań grafik, map lub fotografii, w multimediach
opartej na najlepszych i cieszących się największą
około 1000 rycin, map, archiwaliów, druków, dokupopularnością wśród odbiorców pomysłach stosomentów, fotografii czy pocztówek. Całość uzupełniają
wanych w muzeach po obu stronach granicy.
fotografie współczesne. Oprócz elementów statyczRealizacja projektu pozwoli również na pełne wynych zwiedzający mają do dyspozycji film, animacje,
korzystanie posiadanych zasobów, takich jak tablehologram i strefę multitouch. Oglądanie wystawy ułaty, urządzenia do odtwarzania audioprzewodnitwiają audioguidy oraz rozwiązania zastosowane z myków czy multimedialny ekran dotykowy. Partneślą o osobach z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu.
rem w projekcie będzie Regionalmuseum
Wystawa przygotowana została w pełnej wersji w języNeubrandenburg. Projekt zakłada opracowanie
ku polskim i niemieckim, wybrane funkcje posiadają
przez pracowników MAH programu lekcji muzealtakże tłumaczenie na język angielski.
nej wykorzystując przy tym najlepsze i cieszące się
Kompleks muzealny w Parku Piastowskim stał się nową
największą popularnością wśród odbiorców pomywizytówką Stargardu Szczecińskiego. Na jego remont
sły stosowane w muzeach po obu stronach granii przebudowę miasto otrzymało ponad 2 mln euro docy. Oprócz programu lekcji, stworzona zostanie
tacji unijnej.
również dwujęzyczna aplikacja na tablety oraz

10

REDAKCJA

Wydawca:
Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania
Osoba odpowiedzialna:
Aleksandra Warska
ola.warska@pomerania.org.pl
Zespół redakcyjny:
Iwona Kowalczyk
Agnieszka Lipinska
Irena Strozynska
Emilia Szczygieł - Lembicz
Aleksandra Warska

Tłumaczenie:
Anna Grendziak
Projekt:
Aleksandra Warska

Biuletyn dostępny jest w wersji
papierowej oraz elektronicznej w
dwoch wersjach językowych
(polska i niemiecka) za posrednictwem strony internetowej:
www.pomerania.org.pl
Jest wydawany przy wsparciu
finansowym ze srodkow Europejskego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Ramach
Wspołpracy Transgranicznej
Polska - Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia 20072013 oraz budzetu panstwa
(Fundusz Małych Projektow).

KONTAKT

Biuro FMP/SPF-Buro przy
Stowarzyszeniu Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania
Al. Wojska Polskiego 164
71-335 Szczecin
Tel: 91 486 07 38
Fax: 91 486 08 25
E-mail: biuro@pomerania.org.pl
www.pomerania.org.pl

wydawnictwo edukacyjne. Będą
one uzupełnieniem i narzędziem
pracy podczas lekcji muzealnych.
Zawartość treściowa wydawnictwa edukacyjnego będzie odpowiadała scenariuszowi wystawy
Stargard – miejsce z historią.
Stargard od czasów późnego
średniowiecza do lat 20. XX wieku, prezentowanej w Bastei.
Wydawnictwo będzie miało charakter- zadaniowo informacyjOdremontowany w ramach funduszy unijnych
ny. Proste zadania wymagać
obiekt. Fot. Muzeum
będą przede wszystkim uważnego prześledzenia ekspozycji bez konieczności zapoznawania się z obszernymi
tekstami pisanymi. Towarzyszące im elementy opisowo–informacyjne w formie
ciekawostek będą miały za zadanie „dopowiedzenie” w przystępny ze względu na
formę i niewielką objętość tekst historii, funkcji i znaczenia eksponatu lub eksponatów, którym poświęcony będzie dany fragment publikacji. Ponadto obie wersje
językowe wzbogacone zostaną o formę polsko-niemieckiego słownika tematycznego zawierającego hasła dotyczące wybranych eksponatów czy aspektów poruszanych w scenariuszu wystawy. Aplikacje na tablety będą jednocześnie minigrami edukacyjnymi związanymi tematycznie z wystawą. Użytkownicy będą musieli np. przypisać narzędzie pracy różnego typu
rzemieślnikom średniowiecznym czy ubrać poDNI OTWARTE
stać w poszczególne elementy stroju z epoki.
Ścieżka dla dzieci w audioprzewodniku będzie
Z okazji ogólnopolskiej akcji
promocyjnej Ministerstwa
uzupełnieniem oferty Bastei dla dzieci.
Infrastruktury i Rozwoju pt.
Projekt zakłada także wyjazd studyjny edukato„Dni Otwarte Funduszy
rów muzealnych, który będzie sprzyjał współEuropejskich” organizowapracy między placówkami biorącymi udział
nej w ramach obchodów
w projekcie.
jubileuszu „10 lat Polski
Kiedy już powstanie pełny program takiej lekcji,
w UE” stargardzka Basteja
zaprasza na bezpłatne zwiemuzeum zaprosi do przetestowania go przez
dzanie wystawy "Stargard młodzież. Uczniowie szkół podstawowych i gimmiejsce z historią". Dziennie
nazjów z Polski i Niemiec zweryfikują projekt w
zostały zaplanowane 3 wejpraktyce. Stworzone zostaną dwie grupy, które
ścia do Bastei, 1 maja: godz.
pod koniec realizacji projektu wezmą udział
10.00,
12.00
(wejście
w zajęciach edukacyjnych w MAH w Stargarz przewodnikiem) oraz
dzie. Dodatkowo, w ramach projektu, odbędzie
15.30 i 3 maja: godz.
10.00, 11.30 (wejście z przesię również spotkanie integracyjne obu grup,
wodnikiem) i 13.00.
w trakcie którego uczniowie będą mieli możliwość wymiany doświadczeń związanych z edukacją muzealną w swoim kraju, a także będą mogli podzielić się wrażeniami
z uczestnictwa w nowych zajęciach. Spotkanie będzie miało charakter zawodów
sportowo-naukowych, podczas których drużyny mieszane (polsko-niemieckie)
będą wykonywały szereg zadań.
Nabór uczniów do projektu będzie prowadził MAH oraz Regionalmuseum w Neubrandenburgu. Projekt realizowany będzie do końca czerwca. MAH i Regionalmuseum Neubrandenburg ściśle ze sobą współpracują od 2009 roku.
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