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SZANOWNI CZYTELNICY,
z początkiem bieżącego roku rozpoczęliśmy realizację projektu kontynuacyjnego Funduszu
Małych Projektów INTERREG IVA. Fundusz Małych Projektów (FMP) cieszy się ogromnym
zainteresowaniem beneficjentów i stanowi ważny element budowania trwałych polskoniemieckich więzi na naszym pograniczu. Z tego względu wspólnie z naszym partnerem projektu, Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V., postanowiliśmy rozszerzyć działania promocyjne FMP o wydawanie biuletynu informacyjnego.
Biuletyn będzie się ukazywał raz na kwartał, a jego zadaniem jest dostarczanie Państwu informacji na temat małych projektów organizowanych na terenie Euroregionu Pomerania. Przedstawiać w nim będziemy szczególnie aktywnych beneficjentów i interesujące inicjatywy polsko-niemieckie. Naszym zamierzeniem jest, aby biuletyn stał się dla Państwa inspiracją dla
dalszych przedsięwzięć polsko-niemieckich. Znajdą się w nim także informacje z bieżącej
działalności Euroregionu.
W pierwszym numerze znajdziecie Państwo między innymi wywiad z Prezesem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, krótkie opisy małych projektów zrealizowanych w
ubiegłym roku oraz informację na temat stanu wdrażania Programu INTERREG IVA. Jako przykład dobrej współpracy przedstawione jest Polsko-Niemieckie Gimnazjum w Löcknitz oraz
Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Ponieważ znajdujemy się w okresie przedświątecznym, to zamieszczamy także przepisy na euroregionalne potrawy wielkanocne.
Życzymy Państwu radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz przyjemnej lektury!
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WYWIAD: Dzisiaj jestesmy wszyscy członkami jednej wspolnoty!
Po kilkunastu latach funkcjonowania Euroregionu – co dzis dla tego
obszaru jest najwazniejsze? Jakie
nowe zadania stoją dzisiaj przed
nim?
Zygmunt Siarkiewicz: Euroregion Pomerania to obszar
obejmujący część południa Szwecji, wschodnich Niemiec
i zachodniej Polski. Zwłaszcza dla tych dwóch ostatnich
obszarów powstanie Euroregionu miało szczególne
znaczenie. Nie tylko otworzyły się granice i nastąpił
swobodny przepływ ludzi, ale zmieniły się też ustroje
polityczne i gospodarcze. W pierwszych latach
współpracy towarzyszyła nam duża chęć wzajemnego
Zygmunt Siarkiewicz
poznania. Ciekawość. Zainteresowanie prawie wszystkim
– warunkami życia, kulturą, rozwojem gospodarczym. Wymienialiśmy się doświadczeniami w budowaniu struktur i zasad funkcjonowania
samorządów.
Dzisiaj jesteśmy wszyscy członkami jednej wspólnoty – Unii Europejskiej. Nasza pomyślność, nasz rozwój zależy od możliwości otoczenia.
Dlatego też nie jest bez znaczenia dla poszczególnych gmin – jak rozwija się potencjał całego regionu. Również ważnym jest, aby Szczecin
był stolicą tego obszaru - nie tylko geograficzną. Jego rozwój winien wpływać pozytywnie na cały obszar.
Stąd też biorą się nowe wyzwania na najbliższe 8 – 10 lat. Wszyscy członkowie naszego Euroregionu winni wypracować spójną strategię
rozwoju. I to chcemy w tym roku zrealizować. Obszar ten winien wypracować wspólne cele i „własną markę”. Pozwoli to łatwiej budować
więzi euroregionalne na każdym poziomie – czy to samorządów, czy też poszczególnych obywateli. Bez względu na narodowość.
Myśląc – Euroregion Pomerania chcielibyśmy, aby w każdym z państw myślało się o tym samym. To pozwoli naszemu obszarowi lepiej też
zaistnieć na mapie Europy. Europy regionów. Aby przyszły szczeciński obszar metropolitalny nie był ograniczeniem w rozwoju dla gmin,
których on nie obejmuje – planujemy tworzyć regionalne centra rozwojowe. Obejmować one winny obszary kilku gmin. Euroregion
Pomerania, jako obszar musi pokonywać szybciej dystans, jaki dzieli nas w rozwoju wobec innych obszarów Europy.

Rozmowa z Zygmuntem Siarkiewiczem, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Niemcow i Polakow dzieli „mała woda” – Odra. Od Szwedow oddziela nas Bałtyk. Jak Pana
zdaniem mozna by zwiększyc aktywnosc we wspołpracy z tym partnerem? Jaki metodami
mozna poprawic integrację z partnerem szwedzkim?
ZS: Jestem przekonany, że partnerstwo trójstronne wzbogaca nasz Euroregion i podnosi jego potencjał i atrakcyjność. Jednak rzeczywiście
partnerstwa i współpraca ze Szwedami, to dotychczas margines naszej aktywności. Duża odległość i związane z tym koszty wpływają
negatywnie na rozwijanie wzajemnej współpracy. Sądzę, że rozwiązaniem mogłoby być wydzielenie pieniędzy na ten cel w przyszłym
Funduszu Małych Projektów.
Zachęciłoby to gminy i inne instytucje oraz organizacje do zwiększenia swojej aktywności na rzecz współpracy ze stroną szwedzką.
Każda współpraca nie tylko pozwala wymieniać doświadczenia, ale też bardzo nas inspiruje do nowych wyzwań. Daje możliwości właściwej
samooceny, bez względu na wiek, czy też status społeczny. Oczywiście powodzenie zależy od zaangażowania każdej ze stron.
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POSIEDZENIE EUREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO
Projekty polskie (FMP) zatwierdzone na posiedzeniu z dnia 13.03.2012 w Szczecinie
FMP-2012-004

„Jak dobrze mieć sąsiada”. Zespół Szkół w Postominie

FMP-2012-008

„Cudowny bajkowy świat Braci Grimm”. Publiczna Szkoła Podstawowa w Troszynie

FMP-2012-009 „Polsko-Niemiecki Dzień Otwarty. Polsko- Niemieckie targi Pracy”. Powiatowy Urząd Pracy
w Drawsku Pomorskim
FMP-2012-010
w Lipianach

„Polsko-niemieckie spotkania taneczne O KWIAT LIPY”. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

FMP-2012-011 „III Polsko-Niemiecki Festiwal Balonowy o Memoriał Kurta Hummela”. Samorządowa Agencja
Promocji i Kultury w Szczecinku
FMP-2012-012

„Warsztaty świąteczne dla dzieci i młodzieży”. Brzózki w Europie

FMP-2012-013

„II Policki Festiwal Teatralna Elipsa Kreatywności (TEK)”. Miejski Ośrodek Kultury w Policach

FMP-2012-016 „Polska i Niemcy - połączeni historią - Polsko - Niemiecka wymiana nauczycieli”. Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne "Wyrównajmy szanse"
FMP-2012-019 „Polsko-niemiecka Integracja i koncentracja na niwie modelarstwa”. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
FMP-2012-020
w Szczecinie

Polsko-niemieckie dziecięce warsztaty taneczne "Balet bez granic". Ognisko Baletowe

Fundusz Małych Projektow - kontynuacja

POLSKO NIEMIECKA
WSPOŁPRACA MŁODZIEZY
15 lutego 2012r. w Szczecinie w siedzibie

Od 1 stycznia 2012 roku partnerzy w projekcie rozpoczęli nabór nowych wniosków
w ramach kontynuacji program INTERREG
IV A. Do tej pory po stronie polskiej
zarejestrowano ponad 40 nowych wniosków (stan na 05.03.2012). Zgodnie
z podpisaną umową z dnia 22 listopada
2011 roku, na okres od 01.01.2012 do
30.06.2015 r. na realizację małych projektów po stronie polskiej i niemieckiej
przyznano dofinansowanie w wysokości
3,335 mln EUR, z czego dla polskiej strony
jest to 2,127 mln EUR.
FMP Interreg IV A jest projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejskiej Współpracy
Terytorialnej” - „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia - Pomorze
Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej
Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.
FMP jest wdrażany wspólnie przez pracowników Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania (Partner Wiodący)
oraz pracowników Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.
(Partner Projektu). Pracownicy obu biur
tworzą Biuro Funduszu Małych Projektów Biuro FMP/SPF-Büro z siedzibą w Szczecinie. Jest ono dla małych projektów

miejscem przyjmowania, konsultacji, opracowywania, zatwierdzania wniosków oraz
rozliczania projektów.

Euroregionu Pomerania odbyło się szkolenie
na temat procesów grupowych w polskoniemieckiej wymianie szkolnej. Szkolenie

O dofinansowanie mogą ubiegać się
wyłącznie organizacje o charakterze
niedochodowym: jednostki samorządu
terytorialnego, ich jednostki organizacyjne
(np. domy kultury, szkoły), organizacje
pozarządowe lub inne niekomercyjne
podmioty. Zadaniem Funduszu Małych
Projektów w ramach Interreg IV A jest
wspieranie nowych lub już istniejących
kontaktów transgranicznych. Realizowane
w ramach Funduszu działania powinny
przyczyniać się do poprawy wzajemnego
porozumienia społeczności mieszkających
po obu stronach granicy polsko niemieckiej. Wspierane będą małe przedsięwzięcia służące poprawie współpracy
polsko-niemieckiej w zakresie kultury,
sportu i rekreacji, ochrony środowiska,
integracji społecznej i wymiany młodzieży,
czy edukacji (np. wspólne warsztaty, seminaria, szkolenia).

poprowadziła niemiecka referentka, Anett
Quint, pedagog z dwudziestoletnim dośwadczeniem w działaniach na polsko-niemieckim
pograniczu, pracująca obecnie w placówce
kształceniowej w Bad Muskau. Teoretyczne
wykłady przeplatały się z ćwiczeniami
i „uczeniem się przez doświadczenie”,
a także z najciekawszą częścią spotkania –
wymianą doświadczeń uczestników szkolenia. Zdaniem seminarzystów szkolenie
zmieniło ich perspektywę patrzenia na grupę
młodzieży, uzmysławiając im, jakie procesy
grupowe zachodzą zarówno w grupie
jednarodowej jak i polsko-niemieckiej.
Na początek czerwca zapowiedziana jest
druga część konferencji, poświęcona tym
razem rolom w grupie dwunarodowej, w tym

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi oraz dokumentami aplikacyjnymi.

roli prowadzącego program wymiany. Szcze-

Biuro FMP/SPF Büro
Tel.: +4891 486 08 23, 434 78 38, 486 29 10
E-mail: fundusze @pomerania.org.pl
www.pomerania.org.pl/fundusze

naszej stronie internetowej.

góły konferencji zostaną wkrótce podane na
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Igrzyska Olimpijskie z dawnych lat
FMP-2011-011
Tytuł projektu:
„Polsko-Niemiecka Olimpiada Sportowa
o Charakterze Antycznym”
Beneficjent:
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Troszynie
Partner projektu:
Grundschule Stadt Usedom
Całkowita wartość projektu:
19 340 EUR

Projekt pn. „Polsko-Niemiecka Olimpiada
Sportowa o Charakterze Antycznym” miał
charakter sportowo-integracyjny.
Uczestnikami projektu były dzieci ze szkół
podstawowych z Polski i z Niemiec.

Przed realizacją olimpiady zorganizowano
warsztaty techniczno-plastyczne, podczas
których dzieci polskie i niemieckie
wykonały własnoręcznie część antycznego
sprzętu sportowego.
Olimpiada utrzymana była w antycznym
charakterze, a część dyscyplin odbyła się
na plaży, np. skok w dal, skok wzwyż, rzut
oszczepem, strzelanie z łuku, biegi oraz
zapasy na piasku. Pozostałe dyscypliny,
zawody i mecze zostały przeprowadzone
na boiskach sportowych, np. : piłka nożna,
siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, hokej
na trawie czy badminton. Ponadto
przeprowadzono zawody w przeciąganiu
liny, rzucie piłeczką palantową na
odległość.

Przykłady projektów zrealizowanych w ramach Funduszu Małych Projektów
Interreg IV A

TERMINARZ PROJEKTOW
FMP-2012-004
Jak dobrze mieć sąsiada
Beneficjent: Zespół Szkół w
Postominie, główne działanie: 29.0330.03, Postomino, Darłowo, Koszalin
FMP-2012-001
Polsko-niemiecki Konkurs
Pianistyczny "Młode Talenty 2012"
Beneficjent: Państwowa Szkoła

Gwiazdy kina na duzym ekranie
FMP-2010-128
Tytuł projektu:
"II Konstelacja Szczecin. Polsko-Niemiecki przegląd filmow gwiazd kina urodzonych
w Szczecinie"
Beneficjent:
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Partner projektu:
Pommersches Landesmusseum Greifswald
Całkowita wartość projektu:
15 918 EUR

Muzyczna I stopnia, główne działanie:
30.03 - 31.03, Szczecin
FMP-2012-005
Sąsiedzi - polsko-niemieckie
spotkania z kulturą i tradycją
Beneficjent: Gmina Nowogródek
Pomorski, główne działanie: 31.03
Nowogródek Pomorski, 17-22.09
Trzcinna
SPF-2012-014
Polsko-niemiecka wymiana uczniów
Beneficjent: Darßer Bildungszentrum
e.V. główne działanie: 16-20.04
Prerow

Projekt pn. "II Konstelacja Szczecin. Polsko-Niemiecki przegląd filmów gwiazd kina urodzonych w Szczecinie"
Głównym celem projektu było rozpowszechnienie wiedzy na temat dawnych, wybitnych
aktorów urodzonych w Szczecinie oraz promocja samej sztuki filmowej.
Podobnie jak w pierwszej edycji projektu, uczestnicy po obejrzeniu filmów mogli wymienić
się poglądami na ich temat. W ramach projektu wyświetlono takie tytuły jak: „Metropolis”
z muzyką organową graną na żywo, „Kolberg”, „Atlanta” czy „Gabinet doktora Caligari”.
Uczestnicy projektu którymi byli m.in. kinomani, miłośnicy historii Szczecina, studenci polscy
i niemieccy, po projekcji filmów dyskutowali i wymieniali swoje poglądy na temat historii
i kina. Rozmowy z udziałem filmoznawców, krytyków filmowych, historyków oraz
publiczności stanowiły okazję do zacieśnienia kontaktów wielbicieli kina z Polski i z Niemiec.
Pokazy odbywały się w kilku salach kinowych w Szczecinie, każdy pokaz gromadził nadkomplet widzów. Pokazom towarzyszyła także konferencja naukowa podczas której wygłoszono
12 referatów.
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Muzyka łączy
TERMINARZ PROJEKTOW
SPF-2012-015
Polsko-Niemiecki projekt demokratyczny:
Śladami historii: "Ku pokojowej
przyszłości w Europie"
Beneficjent: Schulzweckverband Seebad
Ückeritz, główne działanie: 16-20.04
Ueckeritz
FMP-2012-009
Polsko-Niemiecki Dzień Otwarty
Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy
w Drawsku Pomorskim, główne
działanie:18.04 Złocieniec
SPF-2012-031
Odkrycia przed bramami naszego miasta
- Polsko-niemiecki warsztaty plastyczne
dla dzieci
Beneficjent:Uckermärkischer Bildungsverbund gGmbH, główne działanie:
19.04 Schwedt/Oder, 20.05 Stargard
SPF-2012-009
Zdrowie poprzez ruch i sport - Polskoniemieckie spotkanie uczniów

SPF-2011-027
Tytuł:
Realizacja polsko-niemieckiego festiwalu
swingu w Schwedt nad Odrą
Beneficjent:
Przyjaciele Muzyki i Sztuki szkoła "JAP
Schulz", miasto Schwedt nad Odrą
Partner projektu:
Mysliborski Osrodek Kultury
Całkowita wartość projektu:
23 390 EUR
W ciągu ostatnich kilku lat zarówno po
stronie polskiej, jak również niemieckiej
bardzo dobrze rozwinęła się scena
muzyczna swingu oraz big bandów. Do tej
pory w krajach związkowych Brandenburgia
i Meklemburgia – Pomorze Przednie oraz
w Województwie Zachodniopomorskim nie
organizowano festiwali swingu i big
bandów, a z pewnością nie odbył się nigdy
polsko-niemiecki festiwal tego rodzaju.
Biorąc pod uwagę zainteresowanie takiego
rodzaju wymianą pomysł realizacji festiwalu
swingowego z udziałem różnych zespołów
big bandu z regionu planowany był od
dłuższego czasu. Od 26 do 28.08.2011 r.

pomysł ten został zrealizowany w Schwedt
nad Odrą. Zamysłem projektu było
długofalowe stworzenie platformy spotkań
i wymiany muzycznej. Uczestnicy ćwiczyli
w tych dniach podczas warsztatów, razem
tworzyli muzykę a na koniec festiwalu,
podczas imprezy wieczornej wspólnie
wystąpili, prezentując efekty warsztatów.
Warsztaty prowadzone były przez
wykładowców, którzy sami grają w znanych
zespołach i mają doświadczenie w pracy
z młodymi muzykami. Miejsce realizacji
oferowało optymalne warunki do publicznej
prezentacji, pozwalając na dotarcie do
szerokiej publiczności.

Beneficjent: Förderverein der Penkuner
Schulen e.V., główne działanie: 27.04
Penkun
FMP-2012-010

Uczniowie rozmawiali o swojej przyszłosci

Polsko-niemieckie spotkania taneczne
O KWIAT LIPY
Beneficjent: Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Lipianach, główne działanie:
30.04 i 1.5 Lipiany
SPF-2012-017
Polsko-Niemiecki Turniej Przyjaźn
Beneficjent: Boocker SV 62, główne

SPF-2011-002
Tytuł projektu:
"Bez granic" polsko-niemieckie spotkanie młodziezy w porcie lotniczym
Beneficjent:
Powiat Mecklenburg-Strelitz
Partner projektu:
Powiat Białogardzki
Całkowita wartość projektu:
12 430 EUR

działanie: 4-6.05 Boock
SPF-2012-004
Wspólne szkolenie polskich i niemieckich
straży pożarnych obszaru pogranicza
w dniu Św. Floriana, patrona strażaków
Beneficjent: Amt Gartz (Oder), główne
działanie: 5.05 Gartz/Oder
SPF-2012-030
Polsko-niemieckie spotkanie w ramach
"Targów pojazdów"

Beneficjent: Lokschuppen Pomerania
e.V., główne działanie: 5-6.05 Pasewalk

13 kwietnia 2011 roku były powiat Meklemburgii - Strelitz zaprosił polskich i niemieckich
uczniów szkół z Euroregionu Pomerania na spotkanie "bez granic" na ternie lotniska
w Trollenhagen. Celem projektu było zachęcenie polskiej i niemieckiej młodzieży
do zasięgnięcia szczegółowych informacji o ofertach kształcenia zawodowego.
W ramach szkolnej giełdy w zakresie wyboru zawodu i pozyskiwania wykwalifikowanych
pracowników odbyła się dyskusja, podczas której niemieccy i polscy przedstawiciele
świata gospodarki i szkół odpowiadali na pytania polskich i niemieckich uczniów. Wspólne
propozycje przedsięwzięć były udanym uzupełnieniem programu imprezy i znacząco
przyczyniły się do wzajemnego zrozumienia i zniesienia obaw przed nawiązywaniem
kontaktów. Uczestnicy mieli okazje do poznania siebie i innych podczas scenek
z podziałem na role odgrywanych w mieszanych grupach, mogąc w ten sposób
z tolerancją i akceptacją uwolnić się od stereotypów i pogłębiać sąsiedzkie kontakty.
Ulubieńcem publiczności stało się stanowisko z symulatorem jazdy samochodem, który
umożliwił polskim i niemieckim uczestnikom zaprezentowanie swojej wiedzy oraz
umiejętności w zakresie ruchu drogowego. Stale oblegane było również stoisko, przy
którym można było sprawdzić swoją zręczność w konkursie dojenia.
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WSPOLNY SEKRETARIAT
TECHNICZNY

Do obsługi Programu Interreg IV A
został powołany przez Instytucję
Zarządzającą Wspólny Sekretariat
Techniczny (WST) z siedzibą w
Löcknitz, w którym pomocą służą
polscy i niemieccy pracownicy.
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oddelegowało
do WST dwóch swoich specjalistów,
którzy są do Państwa dyspozycji.

Polskie i niemieckie przedszkolaki podczas występów w Löcknitz. Zdjęcie: WST

Interreg IV A w Euroregionie Pomerania
Wdrażanie Programu Interreg IV A w naszym regionie jest właśnie na półmetku. Do tej pory
Komitet Monitorujący – najwyższe gremium oceniające zasadność przyznania wsparcia
konkretnym projektom, odbył dziesięć posiedzeń, podczas których do dofinansowania
zatwierdzono 66 projektów polsko-niemieckich. Z tej puli tylko pięć nie otrzymało jeszcze
umowy/decyzji o dofinansowaniu, ale mamy nadzieję, że i to się wkrótce zmieni.
Polscy i niemieccy partnerzy na realizację swoich projektów do wykorzystania mają łącznie
w ramach Programu 124.843.910,00 EUR. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Do 31 stycznia 2012 roku zostały wydane i rozliczone środki w
wysokości 33.058.994,00 EUR. Biorąc pod uwagę fakt, iż większość inwestycji nabrała rozpędu
w 2011 roku, kwota ta nie jest bagatelna i rokuje optymistycznie na przyszłość.
Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszą się infrastrukturalne projekty z dziedziny edukacji i turystyki. Wiele projektów dotyczy również bardzo aktualnej tematyki ochrony
środowiska, jak również odnawialnych źródeł energii. Beneficjenci chętnie realizują także tzw.
"projekty miękkie", dotyczące na przykład zapobiegania uzależnieniom wśród młodzieży,
polsko-niemieckiego kształcenia zawodowego, jak i podnoszenia atrakcyjności regionu przez
zintegrowaną promocję ośrodków edukacyjno-przyrodniczych.

Wspólny Sekretariat
Techniczny Interreg IVA
Ernst-Thälmann-Str. 4
D - 17321 Löcknitz

KONTAKT
Ewa Lewoczko
Tel.: +49(0)39754 52922
Fax: +49(0)39754 52929

Wśród realizowanych przedsięwzięć kilka jest już bliskich "finishu". Partnerzy w nich uczestniczący mogą być z siebie dumni, gdyż dzięki ich realizacji mieli okazję nie tylko zacieśnić współpracę ze swoimi partnerami (bez której odniesienie sukcesu byłoby przecież niemożliwe), ale
i przetrzeć szlaki proceduralne w bardziej wymagającym od swego poprzednika Programie
Interreg IV A.

ewa.lewoczko@pomerania.org.pl

Agnieszka Lipińska

Pogratulować możemy niewątpliwie niewielkiej Gminie Człopa, która z pełnym sukcesem
zakończyła realizację działań, będących przedmiotem dofinansowania i rozliczyła już wszystkie
przyznane w ramach EFRR środki. Dzięki temu powstała infrastruktura kulturalno-sportowa,
umożliwiająca zintensyfikowanie współpracy mieszkańców z ich niemieckimi przyjaciółmi.
Realizacji ważnego dla przyszłości regionu projektu podjęli się także partnerzy z Löcknitz
i Starego Czarnowa. Dzięki podjętemu przez nich wyzwaniu możliwa była budowa bardzo
nowoczesnego i przyjaznego maluchom przedszkola w Löcknitz oraz modernizacja budynku
przedszkola w Kołbaczu. Mamy nadzieję, że obie inwestycje wiele lat będą służyć najmłodszym
mieszkańcom Euroregionu. Dzięki nim stworzona została bowiem baza nie tylko do rozwijania
umiejętności językowych, ale także do interkulturowego nauczania na wysokim poziomie.
Tego typu projekty przyczyniają się niewątpliwie do niwelowania wciąż jeszcze istniejących
barier między polskimi i niemieckimi sąsiadami.

Tel.: +49(0)39754 52923
Fax: +49(0)39754 52929
agnieszka.lipinska@pomerania.org.pl
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Sylwetka: Irena Strozynska
Od początku swojej kariery zawodowej związana z współpracą międzynarodową oraz projektami
unijnymi. Od 1 lutego br. zastępca dyrektora Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Pomerania.
Od 2003 roku związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie
przez ostatnie pięć lat pełniła funkcję Pełnomocnika Marszałka we Wspólnym Sekretariacie
Technicznym INTERREG IVA w Löcknitz. Absolwentka Filologii Germańskiej na Uniwersytecie
Szczecińskim. Posiada także dyplom z Zarządzania Przedsiębiorstwem zdobyty w Pomorskiej Filii
Polskiej Fundacji Promocji Kadr. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Tłumaczyła na język
niemiecki wiele publikacji dotyczących regionu, m.in „Zamki i rezydencje na Pomorzu” oraz
„Śladami książąt pomorskich”.
Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę w Zamku Książąt Pomorskich jako specjalista ds.
współpracy międzynarodowej. W kolejnych latach koordynowała i realizowała wiele projektów
finansowanych ze środków krajowych i europejskich m.in. w latach 2001-2003 projekt twinningowy między Województwem Zachodniopomorskim a Meklemburgią Pomorze-Przednie,
którego celem było przygotowanie kadr samorządu województwa do wdrażania funduszy
strukturalnych UE, a w latach 2003-2005 polsko-niemiecko-szwedzki projekt Baltic+
współfinansowany z programu Interreg III B. Współpracowała z Regionalnym Biurem Gospodarki
Przestrzennej w Szczecinie, m.in. przy tworzeniu strategii Euroregionu Pomerania na lata 20072013.

Irena Stróżyńska

Mama dwójki synów, miłośniczka literatury zaczytana w biografiach.

Święta wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Niżej prezentujemy przepisy
na tradycyjne wielkanocne potrawy z Polski i Niemiec.
Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i Wesołego Alleluja!

Mazurek Euroregionu Pomerania

Udziec jagnięcy

Ciasto:
1/2 kg mąki pszennej, 3 żółtka, 1 jajko, 1/2
szklanki słodkiej śmietanki, 1 szklanka cukru,
25 dag masła, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,
25 dag rodzynek, skórka otarta z cytryny.
Do dekoracji:
5 dag migdałów, 1 żółtko.

Składniki dla 4-6 osób:
1,5 kg udźca jagnięcego, 100 g boczku,
2 marchewki, 2 cebule, 3-4 ząbki czosnku,
1 gałązka rozmarynu, 1 gałązka tymianku, 300 ml
bulionu, 300 ml czerwonego wina lub wody, sól,
pieprz, musztarda, trochę tłuszczu (smalec lub
olej) i trochę kwaśnej śmietany

Sposób wykonania:
Żółtka i jajko utrzeć z cukrem i śmietanką. W oddzielnym naczyniu utrzeć masło na puszystą masę i stopniowo łączyć je z masą
jajeczną oraz mąką. Dodać pozostałe składniki i wszystko razem
wymieszać. Całość przełożyć na blachę wysmarowaną tłuszczem
i wysypaną bułką tartą.
Wierzch posmarować rozkłóconym żółtkiem i posypać obranymi
i pokrojonymi w plastry migdałami. Mazurek wstawić do nagrzanego piekarnika i piec ok. 30 minut w temperaturze 150 °C.
Mazurek jest najlepszy na drugi, trzeci dzień.

Sposób wykonania:
Udziec natrzeć solą, pieprzem i cienko posmarować musztardą.
Podgrzać tłuszcz i podsmażyć udziec z każdej strony na brązowo
razem z boczkiem pokrojonym w kostkę. Dodać pokrojone
w kostkę warzywa i krótko wszystko razem podsmażyć, następnie
przełożyć wszystko do nagrzanego piekarnika. Stopniowo dolewać
bulion i czerwone wino lub wodę, dodać rozmaryn i tymianek, raz
po raz polewać pieczeń. Po około 1,5 - 2 godzinach doprawić sos
i zaprawić śmietaną. Pieczeń podajemy z gotowanymi ziemniakami posypanymi natką pietruszki i czerwoną kapustą.

Smacznego!

Smacznego!
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Szkolna przyjazn na piątkę z plusem czyli
przykład dobrej wspołpracy na pograniczu
Przyjazne kontakty między polskimi
i niemieckimi uczniami na terenie
pogranicza, utrzymywane są od kilkudziesięciu lat, od czasów gdy na Starym
Kontynencie rodziła się idea europejskiej integracji. Od kiedy Polska została
objęta programami przedakcesyjnymi,
a później stała się członkiem państw
Unii Europejskiej, wieloletnie
przyjaźnie wreszcie miały w rękach
instrumenty do działania. Kontakty
zaowocowały powstaniem idei
wspólnej szkoły: Niemiecko - Polskiego
Gimnazjum w Löcknitz, w którym uczą
się polscy uczniowie z Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.
19 grudnia 1994 roku podpisana została umowa administracyjna pomiędzy krajem MeklemburgiąPomorzem Przednim oraz dawnym województwem szczecińskim dotycząca powołania NiemieckoPolskiego Gimnazjum w Löcknitz. Od roku szkolnego 1995/1996 pierwszy polscy uczniowie rozpoczęli
naukę w Löcknitz. W ten sposób współpraca obu szkół w wyjątkowy sposób realizuje ideę budowania
mostów między kulturami oraz potrzebę współistnienia narodów - sąsiadów, a tym samym
przełamywania rosnących przez lata uprzedzeń i stereotypów.
Partnerskie szkoły nie poprzestały na realizacji projektu wspólnej edukacji transgranicznej w jego
pierwotnej wersji, ale poszerzyły formy realizacji edukacji transgranicznej oraz szukają nowych form
współpracy i pogłębiania relacji polsko – niemieckich na pograniczu. Poza realizacją projektu wspólnej
edukacji na pograniczu, Löcknitz i Police realizują wiele ciekawych integracyjnych projektów wymiany
szkolnej o tematyce europejskiej, ekologicznej, prozdrowotnej, kulturowej, sportowej itp., pozyskując
do tego celu zewnętrzne środki finansowe m.in. z funduszy Polsko – Niemieckiej Współpracy
Młodzieży. Do cyklicznych przedsięwzięć realizowanych w ramach tego funduszu, można zaliczyć m.in.
wspólne projekty niemieckich klas siódmych i polskich pierwszych klas gimnazjum, Polsko – Niemiecki
Turniej Piłki Nożnej, projekt „Na lekcje do sąsiada”, czy projekt „Muzyką malowane” łączący w sobie
pasje artystyczne (muzyczne i plastyczne) polskich i niemieckich uczniów.
Współpraca obu szkół opiera się również na szeregu imprez i spotkań, które są realizowane cyklicznie
w ramach budżetów własnych i niewątpliwie przyczyniają się do jakości relacji polsko – niemieckich na
pograniczu. Są to naturalne i spontaniczne spotkania wigilijne, wielkanocne, wspólne świętowanie Dnia
Nauczyciela, czy wycieczki do miejsc pamięci i atrakcji turystycznych na terenie Polski i Niemiec.
W oparciu o wieloletnią współpracę partnerskie szkoły aktywnie modernizują wspólną polsko –
niemiecką bazę edukacyjno-sportową, dzięki której mogą być realizowane wartościowe przedsięwięcia. W ramach programu INTERREG III A partnerskie szkoły zrealizowały m. in. projekt „Modernizacja
Internatu Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach - bazy edukacji transgranicznej prowadzonej
we współpracy z Niemiecko-Polskim Gimnazjum w Löcknitz”, a obecnie wspólnie realizują ogromne
przedsięwzięcie o wartości całkowitej 5,4 mln. Euro w ramach programu INTERREG IVA pod nazwą
"Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego
Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Löcknitz". Program INTERREG IVA
to również Fundusz Małych Projektów, z którego skorzystały partnerskie szkoły, które dzięki
pozyskanym środkom zrealizowały projekt pod nazwą „15 lat Współpracy Polsko – Niemieckiej na
Pograniczu”, podsumowując swoją 15-letnią współpracę. Celem było nie tylko wspólne świętowanie
jubileuszu i wspominanie doświadczeń, ale również przedsięwzięcie zaprezentowało różne obszary
współpracy na polsko – niemieckim pograniczu (m. in. edukacja, kultura, sport), dowodząc, że
potrafimy się pięknie różnić i wiele od siebie nauczyć poprzez prowadzenie dialogu interkulturowego
przy zachowaniu szacunku dla odmienności i otwartości dla tego, co nowe, nieznane i niezrozumiałe.
Inne projekty zrealizowane w ramach FMP to „Polsko – Niemiecki Obóz Integracyjny Podgrodzie 2010”,
„Polsko – Niemieckie Targi Pracy” czy „Polsko – Niemieckie Warsztaty Rękodzieła”.
Współpraca partnerskich szkół - Niemiecko – Polskiego Gimnazjum w Löcknitz oraz Zespołu Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza w Policach jest stale umacniana dzięki temu, że tworzą ją ludzie, którzy
dobrze się już znają i zależy im na współpracy. Partnerstwo jest dla nich czymś naturalnym.
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