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Szczecin metropolią pogranicza
z Zygmuntem Siarkiewiczem, prezesem SGP Euroregionu Pomerania, burmistrzem Barlinka
– EUROREGION Pomerania istnieje
dwadzieścia lat, pan jest trzeci rok
prezesem współtworzącego go Stowarzyszenia Gmin Polskich. Od kiedy jest
pan związany z euroregionem?
– Reforma samorządowa przeprowadzona w 1999 roku spowodowała,
że gmina Barlinek, gdzie byłem wówczas wiceburmistrzem, zbliżyła się do
Szczecina, stolicy województwa i Euroregionu Pomerania. Skutkiem tego
przystąpienie do Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania było
dla nas naturalne. Muszę jednak przypomnieć, że od początku budowania
nowego państwa po 1989 roku bardzo
ważne dla nas, samorządowców, były
kontakty z samorządowcami z zagranicy. Uczyliśmy się samorządności,
budowania społeczeństwa obywatelskiego, szukaliśmy odpowiedzi na wiele
nurtujących nas pytań. Gdy powstał
euroregion, współpraca z partnera-

Zygmunt Siarkiewicz (ur. 1959), SLD,
inżynier transportu, po studiach także
nauczyciel, w latach 1994-2000 wiceburmistrz miasta i gminy Barlinek,
od 2000 roku burmistrz. Od 2011
roku prezes Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania
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mi niemieckimi i szwedzkimi w jego
ramach przyspieszała naukę, a ich
doświadczenia pomagały nam rozwiązywać bieżące problemy i radzić sobie
z wyzwaniami. Szybko rozwinęły się
też kontakty mieszkańców i organizacji
pozarządowych. Międzyludzki wymiar
wymiany transgranicznej, który dziś dominuje w tych kontaktach, najbardziej
przyczynia się do przełamywania granic.
– Co pana zdaniem było przełomowe we współpracy euroregionalnej
i szerzej – transgranicznej?
– Nie będę oryginalny, jeśli powiem,
że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wcześniej Unia też udostępniała fundusze na współpracę
transgraniczną, ale były to de facto
osobne strumienie pieniędzy po obu
stronach granicy. Wspólne, polsko-niemieckie, były jedynie gremia decydujące
o ich przeznaczeniu. To się zmieniło
w 2004 roku. W Euroregionie Pomerania, podobnie jak w innych euroregionach na zachodniej granicy, zaczął
wtedy działać jeden wspólny program
wsparcia – INTERREG IIIA. Kolejna
jakościowa zmiana we współpracy
nastąpiła w 2007 roku wraz z programem INTERREG IVA. Zwiększono
wtedy wymagania stawiane polskoniemieckim partnerstwom, co zacieśniło
współpracę. Życie codzienne pogranicza
diametralnie zmieniło się w 2007 roku
wraz z przystąpieniem Polski do układu
z Schengen. Zlikwidowanie kontroli na
granicach pociągnęło za sobą zjawisko,
które zaskoczyło wszystkich: po stronie
niemieckiej zaczęli osiedlać się Polacy,
szczególnie młode rodziny z dziećmi.
Mieszkając w Niemczech, pracują przeważnie w Szczecinie, dzieci posyłają do
przedszkoli i szkół albo w Szczecinie,
albo w Niemczech.
– Czy euroregion im pomaga?
– Okazał się nie do przecenienia.
To z jego inicjatywy powstały projekty,

odpowiadające na potrzeby nowych
mieszkańców, czego przykładem są
punkty kontaktowo-doradcze dla polskich i niemieckich obywateli, działające w Szczecinie i Löcknitz. Ich pracownicy pomagają ludziom odnaleźć
się w nowej dla nich rzeczywistości
administracyjnej i prawnej.
– Polacy osiedlają się po niemieckiej
stronie pogranicza. Czy kiedyś Niemcy
będą zamieszkiwać w Szczecinie?
– Myślę, że tak, a nastąpi to wtedy,
gdy pojawią się tu atrakcyjne miejsca pracy, stosowna oferta kulturalna
i edukacyjna. Trzeba monitorować te
zjawiska i odpowiednio na nie reagować. To też jest zadanie dla Euroregionu
Pomerania, bo zarówno dla władz regionalnych, jak i centralnych współpraca
transgraniczna jest na peryferiach zainteresowań, przeciwnie niż dla struktur
euroregionalnych.
– W tym roku została przyjęta
strategia rozwoju euroregionu na lata
2014-2020.
– Będzie podstawą naszej pracy
w najbliższym okresie. To jest dokument roboczy, mało spektakularny, ale
powiedzieć trzeba, że dzięki wszechstronnym konsultacjom, poprzedzającym jego uchwalenie, odzwierciedla
potrzeby gmin euroregionu w zakresie
współpracy transgranicznej. Strategię
opracowuje się raz na kilka lat. Cieszę
się, że została uchwalona w czasie,
gdy jestem prezesem stowarzyszenia.
– Życie ją zweryfikuje.
– Wierzę, że pozytywnie.
– Niedawno euroregion opuścili
partnerzy ze szwedzkiej Skanii.
– Jesteśmy teraz euroregionem
z udziałem dwóch państw, a nie trzech.
Formalne wystąpienie Skanii było tylko
przypieczętowaniem stanu faktycznego.
Już od kilku lat naszą współpracę na linii
północ – południe osłabiały zdecydowanie mniejsze pieniądze, udostępniane

na nią przez Unię, przy niewspółmiernie
wysokich jej kosztach, wynikających
choćby z konieczności przekraczania
Bałtyku. Pamiętajmy też, że most przez
cieśninę Öresund zmienił hierarchię
współpracy międzynarodowej naszych
szwedzkich partnerów. Przestali patrzeć
w stronę Szczecina, a skierowali się ku
Kopenhadze. Dzisiaj Malmö i Kopenhaga to de facto jedno wspólne miasto,
wspólny rynek pracy, nauki i edukacji,
szczególnie na poziomie szkolnictwa
wyższego. To jest imponujące. Przy
tym pokrewieństwo języków duńskiego
i szwedzkiego powoduje, że bariera
językowa jest tam dużo mniejsza niż na
naszym pograniczu. Myślę, że Kopenhaga i Malmö powinny być dla nas przykładem racjonalnego wykorzystywania
transgranicznego położenia, w naszym
wypadku – w oparciu o Szczecin, stolicę
Euroregionu Pomerania.
– Niektórzy twierdzą, że formuła
euroregionów się wyczerpała.
– Nic bardziej błędnego! Zmieniają
się jedynie ich zadania, stosownie do
zmieniających się okoliczności. Popatrzmy na euroregion na granicach „starej” Unii Europejskiej. Istnieją o wiele
dłużej niż Pomerania, a zadań im nie
brakuje. Początkowo Pomerania przede
wszystkim pomagała w nawiązywaniu
kontaktów transgranicznych – robi to do
dziś. Co prawda sieć powiązań polskoniemieckich jest bardzo gęsta, niemniej
wciąż zgłaszają się do nas samorządy, szkoły, organizacje pozarządowe
szukające partnera po drugiej stronie
granicy. Pomagamy im. Ważne jest też,
że gdy pomiędzy polskimi i niemieckimi
partnerami dochodzi do nieporozumień
w trakcie realizacji projektów, Pomerania pełni rolę arbitra. Możemy to robić
z powodzeniem, bo znając realia jednej
i drugiej strony, uwarunkowania prawne
i kulturowe, jesteśmy z zewnątrz.
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Tuwim, Brzechwa, Kern

Bajkowo w Blankensee
NIEMIECKIE popołudnie
z polskimi bajkami
niepostrzeżenie zamieniło
się w wieczór: czas płynął
szybko przy strofach Tuwima,
Brzechwy i opowiadaniach
Ludwika Jerzego Kerna.
Na tydzień przed pierwszą niedzielą adwentu sporo się działo
w „pastorówce”, czyli w obecnym
domu Alfonsa Heimera, burmistrza
przygranicznej wioski Blankensee.
Obok wystawy ozdób świątecznych
i rękodzieła atrakcją dnia było
„Popołudnie z polskimi bajkami”.
Oczywiście w dwóch wersjach
językowych: polskiej i niemieckiej.
Publiczność dopisała mimo
wcześniejszych obaw. W tym samym
dniu odbywały się w sąsiednich
wioskach „konkurencyjne” imprezy: flohmarkt w szkole w Mewegen i impreza przedszkolna
w Rothenklempenow. Widocznie
jednak bajki mają w sobie magiczną moc przyciągania, bo sala
pękała w szwach.
W roli lektorów wystąpili:
Mathias Enger – dziennikarz,
publicysta, podróżnik, żeglarz

i wytrawny znawca polsko-niemieckiego pogranicza (na stałe
mieszkający w Szczecinie), Julka
Bachorz – mieszkanka Pampow
i tegoroczna maturzystka LO nr
13 w Szczecinie oraz znany i lubiany aktor szczecińskiego Teatru
Polskiego Michał Janicki.

Michał Janicki czyta Brzechwę.

Przedstawienie odbyło się
z inicjatywy berlińskiego stowarzyszenia agitPOLSKA e.V., które
organizuje podobne dwujęzyczne
odczyty w Berlinie i na całym pograniczu polsko-niemieckim. Ideę
upowszechniania polskiej kultury
wspiera federalny pełnomocnik ds.
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kultury i mediów (Beauftragte des
Bundesregierung für Kultur und
Medien) oraz Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej. Na miejscu
wydarzenie organizowali działacze Polsko-Niemieckiej Fundacji
Transgranicznej.
Repertuar był klasyczny, znany
już kilku pokoleniom polskich
dzieci. Któż nie pamięta „Na straganie” Jana Brzechwy? Właśnie od
tych strof rozpoczęło się bajkowe
popołudnie w Blankensee. Po
Brzechwie przyszła pora na „Ferdynanda Wspaniałego” Ludwika
Jerzego Kerna, a zwieńczeniem
popołudnia, które niepostrzeżenie
zamieniło się w wieczór, był występ
uczniów ze szczecińskiej Szkoły
Podstawowej nr 46 oraz „Lokomotywa” Tuwima w niemieckim
przekładzie Jamesa Jacoba Krüssa.
A potem? Atmosfera zrobiła się
familiarna, polskie dzieci wraz z
niemieckimi rówieśnikami z sąsiedztwa bawiły się kolorowankami i pałaszowały słodkości, a ich
rodzice naradzali się wspólnie,
kiedy zorganizować kolejną tego
typu imprezę.
(wit)

EUROREGION Pomerania
powstał 20 lat temu.
Publikujemy skrócone
kalendarium jego
dziejów.
Preludium
■ 6 kwietnia 1992 – wojewoda
szczeciński Marek Tałasiewicz
przedstawia konsulom Danii,
Szwecji i Republiki Federalnej
Niemiec koncepcję Euroregionu Pomerania.
■ 28 czerwca 1992 – przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego Maciej Jarmusz
i pełnomocnik powiatu Pasewalk do spraw współpracy
z samorządem polskim Peter
Heise deklarują chęć wspólnej
pracy nad utworzeniem Euroregionu Pomerania.
■ 8 października 1992 – Pasewalk. Spotkanie przedstawicieli polskich i niemieckich samorządów poświęcone koncepcji
euroregionu. Samorządy polskie przedstawiają koncepcję
czterostronnego porozumienia
samorządowego Szwecji, Danii,
Niemiec i Polski, niemieckie
– porozumienia samorządów
Niemiec i Polski.
1993
■ 7 maja – Sejmik Województwa Szczecińskiego uzgadnia
z Urzędem Rady Ministrów
i Wojewodą Szczecińskim
statut Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza
Zachodniego Pomerania (KZC
GPZ Pomerania).
■ 8 czerwca – Goleniów. Spotkanie wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast i gmin
województwa szczecińskiego.
Wstępną deklarację przystąpienia do KZC GPZ Pomerania
składa 30 gmin.
■ 17 sierpnia – Ronne (Bornholm). Konsultacje przedstawicieli Sejmiku Województwa
Szczecińskiego, Kommunalgemeinschaft Europaregion
POMERANIA e.V., władz Bornholmu i Związku Gmin Skanii.
■ 29 sierpnia – Szczecin.
Zjazd Założycielski KZC GZ
Pomerania. Uczestniczą reprezentanci Chociwla, Chojny,
Dębna, Dobrej Nowogardzkiej,
Goleniowa, Ińska, Nowogardu,
Osiny, Polic, Reska, Stargardu
Szczecińskiego, gminy Stargard
Szczeciński, Trzcińska-Zdroju
i – jako obserwator – prezydent
Świnoujścia.
■ Przyjęcie statutu KZC GPZ
Pomerania, wybór pierwszych
władz, Ryszard Wasiłek, wiceprezydent Stargardu Szczecińskiego – przewodniczącym
zarządu. Zarząd zobowiązany
m.in. do przejęcia od sejmiku
spraw związanych ze współpracą z niemieckim Związkiem
Komunalnym Europaregion
POMERANIA, szwedzkim
Związkiem Gmin Skanii
i Związkiem Gmin Wyspy
Bornholm, działania na rzecz
rozwoju Pomorza Zachodniego, opracowania wniosków
o pozyskanie pieniędzy z puli
programów pomocowych EWG.
■ 1 września – przewodniczący
KZC GPZ Pomerania kieruje
do prezesa Rady Ministrów
statut związku w celu zarejestrowania go w Rejestrze
Związków Komunalnych.
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■■ 29 grudnia – Szczecin. II Zgromadzenie KZC
GPZ Pomerania, nowi członkowie związku,
gminy: Gryfino, Węgorzyno, Stare Czarnowo, Dębno, Dobra Nowogardzka, Chojna,
Świnoujście, Dobrzany. Powołanie komisji
ds. kultury, gospodarki, turystyki i sportu,
uchwalenie zadań dla zarządu, mających na
celu pozyskanie środków pomocowych UE
dla realizacji polsko-niemieckich przedsięwzięć komunalnych, zorganizowanie biura
KZC GPZ Pomerania, wydanie biuletynu
informacyjnego.

1994
■■ 11 lutego – porozumienie o współpracy między
KZC GPZ Pomerania i Związkiem Komunalnym
Europaregion POMERANIA, kluczowe dla powstania Euroregionu Pomerania, podpisują: ze
strony niemieckiej – prezydent związku Rainer
Haedrich i dyrektor biura Peter Heise, ze strony
polskiej – przewodniczący związku Ryszard
Wasiłek i kierownik biura Jacek Światkowski.
■■ 24 września – Szczecin. Polsko-niemiecka
konferencja dotycząca wspólnych działań proekologicznych. Prezentacja współpracy m.in.
w Parku Krajobrazowym Dolina Dolnej Odry
i rezerwacie Świdwie.
■■ 26 września – prezydent Bartłomiej Sochański
deklaruje zamiar przystąpienia Szczecina jako
samodzielnego podmiotu (poza strukturą KZC
GPZ Pomerania) do porozumienia powołującego
Euroregion Pomerania.
■■ 13 grudnia – IV Zgromadzenie Ogólne KZC
GPZ Pomerania. Do związku przystępują Mieszkowice, Pyrzyce, Nowe Warpno. Powołanie
nowego zarządu, przewodniczącym – Zbigniew
Zychowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa
Szczecińskiego.
1995
■■ 10 stycznia – zarząd KZC GPZ Pomerania
powołuje Sławomira Machowicza na dyrektora
biura zarządu. Upoważnia przewodniczącego
zarządu i dyrektora biura do reprezentowania
związku w pracach zespołu przygotowującego
utworzenie Euroregionu Pomerania.
■■ 31 marca – V Zgromadzenie KZC GPZ Pomerania, nowi członkowie: Maszewo, Bielice,
Stepnica, Dobra Szczecińska.
■■ 5 września – VI Zgromadzenie KZC GPZ
Pomerania, gminy Golczewo i Kobylanka nowymi członkami związku. Uchwały o utworzeniu
Fundacji Dom Pomerania i o prowadzeniu przygotowań do umowy o powołaniu Euroregionu
Pomerania obejmującego gminy niemieckie,
duńskie, szwedzkie i polskie (w pierwszej kolejności ma zostać zawarta umowa z niemieckim
Związkiem Komunalnym Europaregion POMERANIA). Akceptacja dla odrębnej roli Szczecina
w przygotowywanym porozumieniu.
■■ 27 listopada – uchwała Rady Miasta Szczecin
o przystąpieniu do Euroregionu Pomerania.
■■ 15 grudnia – Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich. Podpisanie polsko-niemieckiej „Umowy
o utworzeniu Euroregionu Pomerania”. Sygnatariusze: prezydent Szczecina Bartłomiej Sochański,
prezydent niemieckiego Związku Komunalnego
Europaregion POMERANIA Rainer Haedrich,
przewodniczący KZC GPZ Pomerania Zbigniew
Zychowicz. Euroregion Pomerania obejmuje po
stronie niemieckiej powiaty: Rügen, Nordvorpomern, Uecker-Randow, Uckermark, Barnim,
miasta wydzielone Greifswald i Stralsund, a po
stronie polskiej 35 gmin i miasto Szczecin. Celem
euroregionu ma być „podejmowanie wspólnych
działań dla równomiernego i zrównoważonego
rozwoju regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców
po obu stronach granicy”. W obszarze zainteresowań: współpraca gospodarcza, transformacja
technologii, szkolenia zawodowe, współpraca
młodzieży i grup zawodowych, współpraca kulturalna, ochrona środowiska, infrastruktura
graniczna, koordynacja transgranicznego planowania przestrzennego, współpraca w zakresie
przeciwdziałania i zwalczania klęsk żywiołowych.
W umowie zapisane jest dążenie partnerów do
włączenia we współpracę samorządów Szwecji
i Danii. Organem uchwałodawczym Euroregionu Pomerania jest 24-osobowa rada (po 12
przedstawicieli strony niemieckiej i polskiej),
a wykonawczym – czteroosobowe prezydium (po
dwie osoby z Polski i Niemiec).
1996
■■ 13 lutego – KZC GPZ Pomerania uzyskuje
uprawnienia jednostki centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na obszarze województw
szczecińskiego, gorzowskiego i koszalińskiego.
Urszula Berlińska pełnomocnikiem PNWM.
■■ 8 marca – IX Zgromadzenie KZC GPZ Pomerania. Gryfice, Kamień Pomorski, Kołbaskowo,
Kozielice, Międzyzdroje, Płoty, Przelewice nowymi
członkami związku. 26 gmin deklaruje chęć zgłoszenia wniosków do pierwszej edycji programów
pomocowych Phare CBC.
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Przygraniczna kawiarnia – sposób na pogranicze

Rocznica Nocy Kryształowej

Ciągle zbyt mało
o sobie wiemy
CZY w Szczecinie powinien powstać transgraniczny
uniwersytet? A może konieczne jest stworzenie telefonicznej
linii SOS dla obcokrajowców nieznających języka polskiego? To
tylko niektóre z pomysłów, jakie mieli uczestnicy Grenzlandcafé
– transgranicznego forum, które odbyło się w Szczecinie.

Moderatorzy kawiarni: Monika Stefanek i Martin Hanf
OKOŁO sześćdziesięciu osób
wzięło udział w tzw. przygranicznej kawiarni – dwujęzycznym
spotkaniu w Domu Bonhoeffera.
W forum wymiany myśli i pomysłów zaangażowali się naukowcy,
dziennikarze, przedsiębiorcy, lecz
przede wszystkim zwykli mieszkańcy pogranicza, którym nieobojętny
jest los regionu. Wszystko odbyło
się w ramach myśli przewodniej
Grenzlandcafé, według której każdy może być ekspertem.
– Każdy ma swoje doświadczenia, wiedzę, przeżycia. Dlatego
każdemu warto oddać głos – tłumaczył ideę spotkania Nikolaus
Roos, młody naukowiec z uniwersytetu w Tybindze, organizator
Grenzlandcafé.
Wśród uczestników byli tacy, którzy angażują się na rzecz
rozwoju pogranicza od dawna,
ale też sporo osób znalazło się
na podobnym spotkaniu po raz
pierwszy. Katarzyna Lis, wrocławianka z pochodzenia, przyznała,
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że dopiero od dwóch lat mieszka
w Szczecinie, ale chce się z nim
identyfikować.
Grenzlandcafé skupiło się na
czterech tematach: komunikacji
na pograniczu, organizowania się,
identyfikacji z regionem, pograniczu jako miejscu eksperymentów. Jakie problemy trawią zatem
pogranicze z punktu widzenia
mieszkańców? Wielu uczestników
życzyłoby sobie większego zaangażowania Szczecina w sprawy
pogranicza. Przemysław Jackowski
przyznał jednak: – Często odnoszę
wrażenie, że szczecinianie interesują się przede wszystkim Szczecinem. Inne miejsca na pograniczu są
często o wiele bardziej nastawione
na współpracę z sąsiadem niż
stolica Zachodniopomorskiego.
Potwierdza to Frank Schiffner,
mieszkaniec Ahlbecku, również
uczestnik Grenzlandcafé:
– Codzienność określa potrzebę. Na Uznamie nie zadaje się
takich pytań jak w Szczecinie.

Szczecin
metropolią pogranicza
Dokończenie ze str. I

Świnoujście stało się naturalnym
centrum wyspy. Niemcy nie tylko
robią tam zakupy, lecz oddają
telefony komórkowe do serwisu,
buty do szewca, bo nie w każdej
małej miejscowości po niemieckiej
stronie są takie punkty usługowe.
Profesor Sebastian Kinder, badacz pogranicza z uniwersytetu
w Tybindze, który podsumował
szczecińską Grenzlandcafé, przyznał, że główny wniosek, jaki wyłania się z dyskusji, to taki, że wciąż
zbyt mało o sobie wiemy. Brakuje
choćby transgranicznych mediów,
które przekazywałyby informacje
z obu stron Odry i Nysy. Bywa, i to
nierzadko, że wiadomości z pogranicza podawane są w sposób
stereotypowy.
– Pogranicze jest stygmatyzowane w opinii publicznej – mówi
prof. Kinder. – Ten rejon wciąż
pokazywany jest poprzez stereotypy, które przesłaniają wszystko
inne, co ma tu miejsce.
Być może poprawą wizerunku
pogranicza mógłby zająć się uniwersytet transgraniczny. Uczestnicy
Grenzlandcafé mówili o potrzebie powołania takiej instytucji
w Szczecinie działającej podobnie
jak Viadrina we Frankfurcie nad
Odrą. Teraz badania naukowe nad
pograniczem prowadzi się tylko
w ograniczonym stopniu.
Barierą wciąż jest słaba znajomość języka sąsiada. Jej pokonywanie zajmie jeszcze sporo
czasu. Jedna z uczestniczek forum
wpadła na interesujący pomysł:
jej marzeniem jest uruchomienie
podczas dużych imprez w Szczecinie, np. zlotu żaglowców czy
Dni Morza, specjalnej infolinii
dla obcokrajowców nieznających
języka polskiego. Cudzoziemiec
znajdujący się w tarapatach mógłby
zadzwonić na nią i poprosić o pomoc osobę władającą językiem
angielskim czy niemieckim. Pomysł
ciekawy i chyba nie tak trudny
do zrealizowania jak powołanie
uniwersytetu.

ste

Rainer Dambach (29 lipca 1952 – 22 listopada 2013)

Odszedł przyjaciel
W UBIEGŁY piątek, jak już informowaliśmy,
zmarł Rainer Dambach, burmistrz Pasewalku.
Był na urlopie w swojej rodzinnej miejscowości
w Badenii-Wirtembergii. Leczył się na serce.
Pochodził spod Stuttgartu, nie związał się z żadną partią, lecz mocno z miastem Pasewalk i jego
mieszkańcami. Miasto bardzo się zmieniło w czasie
Jego urzędowania. Lubił oprowadzać po nim mieszkańców, opowiadać o planach, wyjaśniać problemy.
Był zdecydowanym przeciwnikiem politycznego
radykalizmu. Otwarcie opowiadał się za delegalizacją NPD, czynnie angażował się w ruch sprzeciwu
wobec niej, uczestniczył w antynazistowskich manifestacjach w Pasewalku i poza nim.
Opowiadał się za rozwojem kontaktów z Polską,
za współpracą Pasewalku z metropolią szczecińską,
uczestniczył w pracach Euroregionu Pomerania, był
częstym gościem w Policach, gdzie miał szczególnie
wielu przyjaciół. Przychodził na spotkania do katolickiego kościoła św. Ottona w Pasewalku, do którego
uczęszcza wielu Polaków. Był współinicjatorem
wystawienia z Policami symbolicznego pomnika
„Feniks” na plantach w Pasewalku.
Pochowany zostanie dziś (czwartek) w rodzinnej
miejscowości. Spotkanie żałobne miasto Pasewalk
organizuje 4 grudnia (godz. 17) w Kulturforum
Historisches U. Władze miasta proszą, by zamiast
kwiatów ofiarować datki na działalność antynazi-
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stowskiego stowarzyszenia „Vorpommern: weltoffen,
demokratisch, bunt” („Pomorze Przednie otwarte na
świat, demokratyczne, barwne”), potrzeby Związku
Opieki nad Zwierzętami (Tierschutzsverein e.V.)
i Stowarzyszenia Budowniczowie Mostów (Brückenbauer e.V.) zajmującego się pomocą osobom
niepełnosprawnym. Numery kont podano na stronie
internetowej miasta Pasewalk. 
(b.t.)

Z 9 listopada, w 75. rocznicę Nocy Kryształowej, podczas której naziści
spalili w Niemczech 1200 synagog, zniszczyli tysiące sklepów prowadzonych przez Żydów, zamordowali kilkaset osób, a tysiące zamknęli w więzieniach i obozach, przedstawiciele społeczności żydowskiej Szczecina
złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej spaloną wówczas synagogę
szczecińską. Kwiaty złożyli również na byłym cmentarzu żydowskim przy
ul. Gorkiego, gdzie 9 listopada niemieccy naziści spalili dom przedpogrzebowy. Po południu w klubie TSKŻ odbyło się spotkanie, podczas którego
omówiono genezę Nocy Kryształowej, jej przebieg i skutki. Wyświetlono
niemiecki film dokumentalny „Cienie Nocy Kryształowej”. Na zdjęciu:
Róża Król i Marcin Winterfeld przy tablicy pamiątkowej.
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– W dzisiejszej Europie życie społeczne i gospodarcze coraz bardziej
koncentruje się wokół metropolii.
– Mamy ogromną szansę zbudowania dobrze funkcjonującego
transgranicznego regionu ze stolicą
w Szczecinie. Jeśli dziś nadburmistrz
Greifswaldu mówi, nie po raz pierwszy
zresztą i nie tylko on, że Szczecin jest
dla niego historyczną i teraźniejszą
stolicą regionu, to znaczy, że widzi
w nim właśnie regionalną metropolię.
Trzeba to wykorzystać! Dla przeciętnego Niemca z zachodnich Niemiec
wiedza o jego kraju kończy się na Berlinie, a wszystko, co jest na wschód
od Berlina, to terra incognita, rubieże,
o których nic nie wie, a które borykają
się z zapaścią demograficzną i czują
się peryferiami.
– Nie możemy wszak zapominać,
że jest to część silniej niemieckiej
gospodarki.
– Niemcy podkreślają naszą
narodową witalność, przedsiębiorczość, umiejętnością improwizacji.
Obopólnie mamy sobie dużo do zaoferowania. Skoro Greifswald, Neubrandenburg, inne miasta i rejony
Pomorza Przedniego oraz wschodniej
Meklemburgii i północno-wschodniej Brandenburgii patrzą w naszym

kierunku, to budujmy wokół Szczecina wspólny transgraniczny region
obejmujący swoim zasięgiem albo
inaczej – siłą przyciągania – także
gminy i powiat po polskiej stronie.
Dla mieszkańców obu stron pogranicza będzie to szansa na poprawę
jakości życia, zahamowanie odpływu
młodzieży, na rozwój.
– Euroregion Pomerania jest nadal
umową dwóch pokrewnych stowarzyszeń, polskiego i niemieckiego.
– Integracja transgraniczna musi
dotknąć również struktur euroregionalnych. Stowarzyszenia komunalne
działające po polskiej i niemieckiej
stronie współpracują dziś ze sobą
na bazie umowy o utworzeniu Euroregionu Pomerania. Naszym celem
w najbliższych latach powinno być
utworzenie jednego wspólnego polsko-niemieckiego podmiotu prawnego, który będzie tworzył Euroregion
Pomerania: Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
(EUWT). Chciałbym, abyśmy w roku
2020, kiedy będzie aktualizowana
strategia rozwoju Euroregionu Pomerania, mogli to robić właśnie jako
jedno wspólne ugrupowanie.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał

Bogdan TWARDOCHLEB

Konferencja transgraniczna

Czy nasze pogranicze
jest naprawdę nasze?
WIĘKSZOŚĆ uczestników była rozczarowana. Już po raz szósty
brali udział w transgranicznej konferencji euroregionalnej
zorganizowanej trzy tygodni temu w Szczecinie, a czuli się jak
na poprzednich: te same tematy, problemy i propozycje działań.
NIE tylko mieszkający tuż przy
granicy Niemcy nie mają motywacji, aby uczyć się języka polskiego.
Również polscy uczniowie rzadziej
niż np. 20 lat temu wybierają język
sąsiada jako język obcy. Kwalifikacje
nauczycieli nie są uznawane przez
odpowiednie urzędy, dlatego niewiele
pomogą takie inicjatywy jak projekt
edukacji modułowej „Poznajmy swój
język i swoje małe ojczyzny” przedstawiony przez Beatę Misiak z Zespołu Szkół nr 1 i Bogdana Chęcia,
dyrektora Szkoły Podstawowej nr
61 w Szczecinie. To pomysł na co
najwyżej kilka wzajemnych wizyt,
w czasie których i tak uczniowie do
porozumiewania się między sobą
najchętniej używają angielskiego.
W Niemczech niechętnie korzysta się z faktu, że w przedszkolach
i szkołach na pograniczu już nawet
połowa uczniów jest z polskich rodzin. Dlatego po polskiej stronie
potrzebne jest stworzenie centrum
promocji i wspierania języka niemieckiego, a po niemieckiej wsparcie
roli np. uniwersytetów ludowych
(Volkshochschule).
***
Ale i poza nauką języków problemów jest bez liku. Od lat dyrektor
biura Euroregionu Pomerania Paweł
Bartnik powtarza je jak mantrę: słabe
skomunikowanie obu części pogranicza i brak wspólnej oferty biletowej w transgranicznej komunikacji,
luki w infrastrukturze technicznej
i sieci ścieżek rowerowych, słaba
współpraca instytucji zajmujących
się marketingiem regionu, a przede
wszystkim jego walorami dla turystyki wodnej.
– Brakuje korelacji działań
i wspólnego kalendarza imprez po
obu stronach granicy – dodaje Silvio Moritz z ICU Inwestor Center
Uckermark GmbH w Schwedt. –
Aktualizacji wymagają też mapy
turystyczne, bo w związku z inwesty-

cjami wspieranymi przez fundusze
europejskie i nie tylko bardzo szybko
zmieniają się realia. Przydałaby się
też wspólna strona internetowa, która
docierałaby daleko poza granice
euroregionu.
– O polsko-niemieckim pograniczu
trzeba myśleć jako o całości, a nie
przez pryzmat partykularnych inte-

Granica jest, choć jakby jej nie było… 
resów – nawoływał Paweł Bartnik.
– Po co w Szczecinie budować zoo,
skoro w pobliżu są takie atrakcje
w Angermünde, Eberswalde, Ueckermuende. Lepiej podzielmy się
rolami niż krajami zamieszkania.
Tymczasem gminom ciągle brak
kompetencji jako partnerom do rozwiązywania wspólnych problemów.
Ramy administracyjne nadal są
bardzo trwałe.
***
Są też pozytywy: polsko-niemiecka
granica nie budzi już takich emocji
jak w czasach powstawania Euroregionu Pomerania. Dobrze pamiętamy
obawy Polaków, że bogaci Niemcy
przyjadą do Polski i wykupią nasze domy i ziemię. Teraz to Polacy
kupują opuszczone domy w Niemczech, remontują je, wyznaczając
nowe, wyższe standardy życia także
dla niemieckich mieszkańców tych
miejscowości. Czasem prowadzi to
do niesnasek, jak było w Löcknitz,
ale coraz szerzej wśród Niemców

panuje przekonanie, że bez polskich
mieszkańców, a przede wszystkim
ich dzieci w szkołach i przedszkolach, groziłoby im zamknięcie, a tym
samym likwidacja często ostatnich
miejsc pracy.
***
Demografia jest bowiem nieubłagana. Mieszkańcy wschodnich Niemiec starzeją się, a młodzi emigrują
na Zachód. Dlatego statystycznie,
według ostatnich danych, bezrobocie
na terenach byłej NRD spadło z 18
do 10 procent, a ponad 80 procent

Fot. Robert STACHNIK

bezrobotnych ma przynajmniej
maturę. To ci, którzy zostali, bo po
przekwalifikowaniu mogli znaleźć
zatrudnienie na miejscu. Ludzie
bez wykształcenia nie mieli żadnych
widoków na przyszłość.
Być może ciągle zbyt mała jest
promocja potencjału gospodarczego
i społecznego w regionie? Podobne
procesy, ale opóźnione o kilka lat, obserwujemy u nas. W samym Berlinie
mieszka już około 40 tysięcy emigrantów z Polski, którzy prowadzą tam
siedem i pół tysiąca przedsiębiorstw.
Do tego trzeba doliczyć kilka tysięcy
Polek dojeżdżających w weekendy
sprzątać w bogatych berlińskich
domach. Polskie pielęgniarki masowo wyjeżdżają jako opiekunki
osób starszych w Niemczech. To
tylko dowód na to, że mieszkańcy
pogranicza są otwarci na wymogi
mobilności na rynku pracy.
Trzeba jednak dać im poczucie
socjalnego bezpieczeństwa. To mogą
zrobić tylko przedsiębiorstwa, uczel-

nie wyższe i samorządy, zacieśniając
współpracę między sobą, np. urzędy
statystyczne powinny na wiele lat
wcześniej informować o tendencjach w demografii, gospodarce
i innych „wrażliwych” dziedzinach
życia społecznego, tak aby politycy
wcześniej podejmowali decyzje,
a uczelnie otwierały potrzebne w regionie kierunki studiów. Tak aby
nie okazywało się, że kształcimy
tysiące dziennikarzy, socjologów
czy psychologów, podczas gdy gospodarka cierpi na brak inżynierów
i techników. Niezbędne jest także
zwiększenie nakładów na badania
naukowe i poprawę jakości kształcenia zorientowanego na potrzeby
pracodawców. Kształcenia także
kompetencji językowych absolwentów, dla których nie powinno być
problemem, czy będą pracować po
tej, czy po tamtej stronie granicy.
***
Szczecin jako regionalna metropolia powinien też widzieć swoją rolę
jako centrum naukowego, kulturalnego i politycznego dla całości, a nie
tylko dla polskiej części euroregionu.
Już dziś można to robić w ramach
transgranicznego planowania przestrzennego, ale niedawna konferencja planistów wyraźnie pokazała, że
odbywa się ono osobno i plecami do
siebie. O ile znane są polskie plany
rozwoju pogranicza, to niemieckie
są tajemnicą nawet dla współpracujących od lat ze sobą fachowców.
***
Nie wystarczy usprawiedliwiać się
peryferyjnym położeniem w skali obu
krajów, utratą dawnych funkcji czy
radykalnie zmniejszoną intensywnością nasycenia przemysłem. Komisja
Europejska, przeznaczając ogromne
sumy na wsparcie europejskich
regionów transgranicznych, daje
wyraźnie do zrozumienia: radźcie
sobie sami i bądźcie sprytni!
To, co osiągniemy w nadchodzącym nowym okresie współfinansowania, będzie musiało wystarczyć
nam nie tylko na dziesięciolecia,
lecz może nawet na stulecia.

Zbigniew PLESNER

III

KALENDARIUM

■■ 15 marca – powierzenie KZC
GPZ Pomerania zadania zbierania
wniosków na małe i średnie projekty
w ramach programu Phare CBC,
ich opiniowania i rozliczania.
■■ 2 kwietnia – Eberswalde, pierwsze posiedzenie Rady Euroregionu.
Pierwsze prezydium euroregionu
w składzie: prezydent Szczecina
Bartłomiej Sochański, przewodniczący KZC GPZ Pomerania Zbigniew Zychowicz, starosta powiatu
Uecker-Randow Rainer Haedrich,
starosta powiatu Ueckermark Joachim Benthin. Pierwsi prezydenci
euroregionu: Zbigniew Zychowicz
i Rainer Haedrich. Powołanie grup
roboczych ds. współpracy gospodarczej, transgranicznej i infrastruktury,
kształcenia, spraw socjalnych, młodzieży, kultury i sportu, współpracy
administracji i instytucji komunalnych, porządku publicznego.
Szczecin siedzibą Rady Euroregionu
i wspólnego sekretariatu.
■■ 24-25 czerwca – XII Zgromadzenie
KZC GPZ Pomerania. Dofinansowanie pierwszych projektów w ramach
programu Phare CBC, zgłoszonych
przez gminy. Uchwała o przekształceniu związku w stowarzyszenie.
■■ 29 sierpnia – 1 września – Löcknitz. I Polsko-Niemiecki Festiwal
Młodzieży, 1,5 tys. uczestników z Niemiec i Polski.

1997
■■ 29 stycznia – gminy: Moryń, Przybiernów, Trzebiatów, Lipiany, Łobez
nowymi członkami związku.
■■ 19 sierpnia – Szczecin. Powołanie
Sekretariatu Euroregionu Pomerania, finansowanie zapewnia miasto
Szczecin. Sekretarzem Artur Zöllner.
■■ 29-31 sierpnia – Stargard Szczeciński. II Polsko-Niemiecki Festiwal
Młodzieży, 1700 uczestników.
■■ 18 grudnia – Urszula Berlińska dyrektorem biura KZC GPZ
Pomerania.
1998
■■ 26 lutego – Związek Gmin Skanii
przystępuje do Euroregionu Pomerania. Rada euroregionu zbiera
się w 36-osobowym składzie, po 12
reprezentantów strony szwedzkiej,
niemieckiej i polskiej. Do prezydium
euroregionu dołączają Bengt-Goran
Hanson, przewodniczący związku
i burmistrz Ystad, oraz Axel Roslund.
■■ 8-10 maja – Prenzlau. III Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży, 1500
uczestników.
■■ 14 maja – z 33 wniosków złożonych w ramach programu Phare
CBC zarząd KZC GPZ Pomerania
pozytywnie opiniuje siedemnaście.
1999
■■ 26 marca – XVII Zgromadzenie
KZC GPZ Pomerania. Nowi członkowie związku: Koszalin, Choszczno,
Drawsko, Kalisz Pomorski, Cedynia,
Dygowo, Brzeźno, Borne Sulinowo,
Mirosławiec, Boleszkowice, Barlinek, Drawsko Pomorskie, Tuczno,
Wałcz, gmina Wałcz, Złocieniec,
Pełczyce, Czaplinek, Ińsko, Świdwin,
Karlino, Gościno, Banie, Polanów,
Bierzwnik, Biesiekierz, Sianów,
Rąbino, Człopa, Myślibórz, Mielno.
Jan Dąbrowski (Stargard) nowym
przewodniczącym zarządu KZC
GPZ Pomerania.
2000
■■ 22 marca – nowi członkowie KZC
GPZ Pomerania: Będzino, Bobolice,
Darłowo, Wierzchowo, Postomino,
gminy Kołobrzeg i Bierzwnik.
■■ 15-17 września – Greifswald. V
Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży.
709 uczestników z Zachodniopomorskiego, 81 ze Skanii, 768 z Meklemburgii-Pomorza Przedniego
i Brandenburgii.
■■ 2 października – spotkanie samorządów gmin Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji KZC
GPZ Pomerania i przystąpienia
do Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania. Powołanie
Komitetu Organizacyjnego SGP
Euroregionu Pomerania.

2001
■■ 10 stycznia – ostatnie Zgromadzenie KZC GPZ Pomerania. Przekazanie majątku Stowarzyszeniu Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania.
■■ 29 marca – rejestracja Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Pomerania.
■■ 25 kwietnia – I Zebranie Delegatów SGP Euroregionu Pomerania. Prezesem zarządu Stanisław
Wziątek (Połczyn-Zdrój).
■■ 11 lipca – powołanie zespołów
roboczych ds. promocji i informacji,
rozwoju gospodarczego, współpracy
młodzieży, szkoleń, rolnictwa, finansów. 92 gminy spełniają wymogi
przystąpienia do stowarzyszenia.
■■ 21–23 listopada – Szczecin.
I Euroregionalne Prezentacje Gospodarcze. Euroregionalny szczyt
gospodarczy.
■■ 25 listopada – Szczecin przystępuje do SGP Euroregionu Pomerania.
2003
■■ 21 marca – nowi członkowie
stowarzyszenia: Bobolice, Darłowo,
Dygowo, Malechowo, Nowogródek
Pomorski, Ostrowice, Mieszkowice,
Siemyśl, Stare Czarnowo, Świdwin,
Zbąszyń, powiaty: gryfiński, kamieński, kołobrzeski, łobeski, stargardzki.
Leszek Chwat (Szczecin) prezesem
zarządu.
■■ 8 marca – Mirosław Mikietyński, prezydent Koszalina, polskim
prezydentem euroregionu.
■■ 5 listopada – na wniosek Mirosława Mikietyńskiego zarząd SGPEP
odwołuje Urszulę Berlińską z funkcji dyrektora biura stowarzyszenia.
Na znak solidarności rezygnację
składa wicedyrektor Paweł Bartnik.
Monika Zienkiewicz p.o. dyrektorem biura.
■■ 14 grudnia – zarząd SGPEP
przywraca Urszulę Berlińską na
stanowisko dyrektora biura.
2004
■■ 7 kwietnia – Urszula Berlińska
rezygnuje z funkcji dyrektora biura.
■■ 14 kwietnia – VI Zebranie Delegatów SGPEP, Bierzwnik nowym
członkiem stowarzyszenia. Wiceprezydent Szczecina Piotr Krzystek
prezesem zarządu SGEPE.
■■ 26 kwietnia – Norbert Obrycki
dyrektorem biura SGPEP.
■■ 18-20 czerwca – Strasburg. IX
Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży. Spotkanie z premierem Meklemburgi i Pomorza Przedniego
Haraldem Ringstorffem.
■■ 7-8 października – Szczecin.
Konferencja Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych
(SERG). Prezydent euroregionu
Mirosław Mikietyński wiceprezydentem SERG.
2005
■■ 22 czerwca – Szczecin. Turniej
tenisa Pomerania Cup.
■■ 8 września – Szczecin. Pomorska
Akademia Medyczna i jej niemieccy
partnerzy prezentują projekt „Sieć
telemedyczna wspomagająca leczenie chorób nowotworowych w Euroregionie Pomerania”, najbardziej
wizerunkowy projekt realizowany
do dziś na terenie euroregionu.
■■ 16-18 września – Stargard Szczeciński. X Polsko-Niemiecki Festiwal
Młodzieży, 1616 uczestników z Polski, Niemiec i Szwecji.
■■ 8 grudnia – Szczecin. 10-lecie
Euroregionu Pomerania. Tablica
pamiątkowa na dziedzińcu zamku.
2006
■■ 10 lutego – wojewoda zachodniopomorski i dyrektor Biura SGPEP
podpisują umowę o rozpoczęciu
realizacji projektu Fundusz Małych
Projektów w ramach programu
INTERREG IV A. Do 2007 na polsko-niemieckie projekty przyznano
2,1 mln euro.
■■ 8-10 września – Strasburg.
XI Polsko-Niemiecki Festiwal
Młodzieży, 1300 uczestników
z Niemiec, Polski i Szwecji.■
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■■ 15 września – Rada Euroregionu zatwierdza „Transgraniczną
Koncepcję Rozwoju Euroregionu
Pomerania na lata 2007-2013”.
■■ 26 października – Paweł Bartnik
dyrektorem biura SGPEP.

2007
■■ 22 marca – Mirosław Mikietyński, prezydent Koszalina, prezesem
SGPEP. Piotr Krzystek, prezydent
Szczecina, polskim prezydentem
euroregionu.
■■ 14-16 września – Koszalin. XII
Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży. Nocny koncert w amfiteatrze.
2008
■■ 19 marca – nowi członkowie
stowarzyszenia: Grzmiąca, Warnice,
powiat goleniowski.
■■ 23 października – Peter Heise,
dyrektor Komunalnego Związku
Europaregion POMERANIA i Paweł Bartnik, dyrektor biura SGPEP,
podpisują porozumienie o wspólnej
realizacji Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG IV A.
2009
■■ 18 września – Paweł Bartnik
sekretarzem euroregionu.
■■ 18-20 września – Koszalin, XIX
Festiwal Młodzieży Euroregionu
Pomerania.
■■ 9 listopada – zarząd SGPEP
rozpoczyna prace nad utworzeniem Europejskiego Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej (EUWT)
w Euroregionie Pomerania.
■■ 15 grudnia – Löcknitz. Szwedzi
rezygnują z organizacji Festiwalu
Młodzieży.
2010
■■ 10 czerwca – Rada euroregionu
na uniwersytecie w Alnarp (Szwecja),
dyskusja o utworzeniu EUWT. Za
utworzeniem strona polska, krytycznie odnoszą się Niemcy i Szwedzi.
■■ 28 czerwca – Löcknitz. Rada
Euroregionu decyduje, by w kolejnym okresie programowania (lata
2014-2020) w Programie Południowy Bałtyk uwzględniono Fundusz
Małych Projektów. Piotr Krzystek
polskim prezydentem euroregionu.
2011
■■ 30 marca – XV Zebranie Delegatów SGPEP, wybór nowego zarządu.
Prezesem Zygmunt Siarkiewicz.
■■ 21 października – Szczecin.
Zaproszenie Petera Heise na posiedzenie zarządu SGPEP w związku z planowaną w Greifswaldzie
konferencją na temat koncepcji
rozwoju euroregionu na lata 20142020. Zarząd ostro protestuje przeciwko organizowaniu spotkań
bez wcześniejszego uzgodnienia ze
stroną polską. Przedstawienie listy
projektów zatwierdzonych przez
Wspólny Komitet Monitorujący – 66
projektów na kwotę 124 357 631
euro. Powołanie Ireny Stróżyńskiej
na stanowisko wicedyrektora biura
SGPEP.
■■ 8 listopada – Greifswald. Podsumowanie projektów INTERREG
IV A i prac nad koncepcją rozwoju
euroregionu na lata 2014-2020.
Uzgodniono, że Szczecin należy
traktować jako metropolię transgraniczną.
2012
■■ 13 lutego – Warszawa, Kancelaria Prezydenta RP. Spotkanie
przedstawicieli polskich euroregionów, podpisanie umowy intencyjnej o utworzeniu Federacji
Euroregionów RP.
■■ 21 marca – Szczecin, XVI Walne Zebranie Delegatów SGPEP.
Do stowarzyszenia przystępuje
powiat policki, występują gminy
Marianowo, Świdwin i miasto
Świdwin. Powierzenie Januszowi Szewczukowi (Stowarzyszenie
Rozwoju Gospodarczego Gmin)
opracowania założeń do strategii
euroregionu na lata 2014-2020.
SGPEP przystępuje do Federacji
Euroregionów RP.

przez granice

Z Kreuzbergu
CZŁONKOWIE
Stowarzyszenia
Städtepartner
Stettin działającego w berlińskiej
dzielnicy Friedrichshain-Kreuzberg organizują 6 grudnia spotkanie
świąteczne, podczas którego rozmawiać
będą o Szczecinie.
Weźmie w nim udział gość specjalny, ks. Sławomir Sikora, proboszcz
parafii ewangelicko-augsburskiej św.
Trójcy w Szczecinie, z którym w 2009
r. stowarzyszenie przygotowało wystawę
poświęconą dr. Hermannowi Stöhrowi.
Hermann Stöhr był szczecinianinem.
31 sierpnia 1939 roku został aresztowany przez gestapo i skazany na śmierć
za odmowę udziału w wojnie przeciw
Polsce. Mieszkał niedaleko dzisiejszych
Jasnych Błoni.
W spotkaniu wezmą też udział inni
goście ze Szczecina, głównie z osiedli
Turzyn i Skolwin.
Szczecińskim przyjaciołom i mieszkańcom Szczecina, którzy nie będą
mogli uczestniczyć w spotkaniu, członkowie Städtepartner Stettin życzą dobrych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2014.
Podpisani: Wolfgang Hahn, Ewa
Maria Slaska, Folker Schmidt, Hannelore Rath-Kohl, Brigitte von UngernSternberg.

Sąsiad
z papieru

W Euroregionie
Pomerania

KSIĄŻNICA Pomorska zaprasza
dziś (czwartek, godz. 17, Czytelnia Pomorzoznawcza) na spotkanie
z Berndem Aischmannen, autorem
książki „Der Nachbar aus Papier.
Mecklenburg-Vorpommern / Pomorze Zachodnie – eine Nachbarschaft
im Spiegel der regionalne Presse
1945-1980” („Sąsiad z papieru.
Meklemburgia-Pomorze Przednie/
Pomorze Zachodnie. Sąsiedztwo
w zwierciadle regionalnej prasy
1945-1980”). Książka ukazała się
w wersji niemieckiej.
Bernd Aischmann, który świetnie mówi po polsku, jest dziennikarzem, był zastępcą rzecznika rządu
Brandenburgii i członkiem PolskoNiemieckiej Komisji Rządowej do
Współpracy Przygranicznej. Jest
m.in. autorem książki „MecklenburgVorpommern, die Stadt Stettin ausgenommen. Eine zeitgeschichtliche Betrachtung” („Meklemburgia- Pomorze
Przednie z wyłączeniem Szczecina.
Rozważania historyczne”).
Książka „Der Nachbar aus Papier” ukazała się nakładem Książnicy Pomorskiej i Biblioteki Krajowej
Meklemburgii-Pomorza Przedniego
przy wsparciu finansowym Krajowej Centrali Kształcenia Politycznego
w Schwerinie.

Z OKAZJI 20-lecia działalności
SGP Euroregionu Pomerania organizuje 16 grudnia polsko-niemiecką konferencję „Przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość samorządowej współpracy transgranicznej w Euroregionie
Pomerania”. Przewidziano dla niej
miejsce sympatyczne, bo Teatr Lalek
„Pleciuga”.
Planowana są m.in. trzy dyskusje
panelowe. Do pierwszej, „Przeszłość
widziana po 20-latach”, zaproszeni
zostali twórcy SGP Euroregionu Pomerania i Euroregionu Pomerania:
Marek Tałasiewicz, Zbigniew Zychowicz, Maciej Jarmusz, Paweł Moras,
Ryszard Wasiłek, Siegfried Wack,
Peter Heise.
Kolejny panel „Wspólna teraźniejszość” poświęcony będzie doświadczeniom współpracy transgranicznej.
Zaproszeni zostali: Urszula Berlińska,
Norbert Obrycki, Zygmunt Siarkiewicz, Krzysztof Soska, Volker Böhning, Dennis Gutgesell, Bartłomiej
Sochański.
Trzeci panel będzie miał tytuł „Przyszłość transgranicznej współpracy na
obszarze Euroregionu Pomerania”.
Zaproszeni zostali: Piotr Krzystek, Olgierd Geblewicz, Piotr Jedliński, Janusz
Żmurkiewicz, Radosław Gluba, Gisela
Mehlmann, Frank Gotzmann.

JARMARKI

W oczekiwaniu na święta
ZACZYNA się Adwent, czas refleksji i oczekiwania na Boże
Narodzenie. U sąsiadów organizowane są od setek lat tradycyjne
jarmarki adwentowe i bożonarodzeniowe. Jarmark będzie także
w Szczecinie. Co prawda i one nie mogą uciec od komercji, jednak
nie trzeba się komercji poddawać.
TRADYCYJNE jarmarki to
przede wszystkim okazja do spotkań
i rozmów ze znajomymi i przyjaciółmi, koncerty, przedstawienia
zapowiadające Boże Narodzenie,
stoiska z rzemiosłem artystycznym,
strucla z cukrem pudrem, adwentowe ciastka z cynamonem, kandyzowane orzechy, lukrowane jabłka
i grzane korzenne wino (Glühwein).
Jarmarków będzie dużo. Anonsujemy wybrane:
ANGERMÜNDE, Rynek Mały,
5-8 grudnia (godz. 12-20),
BANSIN (Uznam), 5-8 grudnia,
Jarmark św. Mikołaja w Spa Hotel
zur Post,
GARTZ, Mescherin – jarmarki
1 grudnia.

GREIFSWALD, 29 listopada-22 grudnia, rynek Starego Miasta, kolorowe stoiska, choinka etc.
Jarmark zaczyna się 29 listopada
w południe, uroczyste otwarcie
w niedzielę (1 grudnia, godz. 15.30).
Poza rynkiem m.in.: w najbliższy
piątek Noc Organów w katedrze
św. Mikołaja (od godz. 21), w sobotę
i niedzielę rynek rzemieślników
w Muzeum Pomorskim (godz. 10-17),
w niedzielę św. Mikołaj w porcie

(godz. 15), 6 grudnia – kolędowanie
w katedrze (godz. 10), 7 grudnia
– przemarsz z lampionami przez
Stare Miasto (godz. 17.15), 8 grudnia
– adwentowe pieśni na brygantynie
„Greif” (godz. 15), 13 grudnia – rynek
garncarzy w St Spiritus, 22 grudnia –
kolędy w kościele Mariackim (godz.
17), 24 grudnia – Oratorium na Boże
Narodzenie J.S. Bacha (katedra św.
Mikołaja, godz. 17).
LÖCKNITZ, rynek, 30 listopada-1 grudnia (od godz. 14). 1 grudnia
koncert orkiestry mandolinistów
w kościele (godz. 17.30).
NEUBRANDENBURG, 28 listopada-22 grudnia, centrum miasta:
Turmstrasse, Weberplatz, rzemiosło,
tkacze także z Saksonii i Turyngii,

kilkanaście rodzajów Glühweina,
muzyka.
PASEWALK, 6-8 grudnia, rynek.
6 grudnia od godz. 16 m.in. kalendarz
adwentowy w kościele Mariackim
(godz. 17), 7 grudnia m.in. o godz.
10.15 dzielenie strucli.
PENKUN, rynek, 6 grudnia (godz.
16-22), 7 grudnia (godz. 10-22), 8 grudnia (godz. 10-20). Jarmark historyczny,
szopki bożonarodzeniowe, tancerze
na linach (7 grudnia, godz. 14, 20.30).

POCZDAM, do 29 grudnia,
Stare Miasto, jarmark w Starym
Poczdamie (Luisenplatz). Nadto:
Jarmark Gwiezdny (13-15 grudnia),
Jarmark Czeski (Babelsberg, 29
listopada-1 grudnia).
PRENZLAU, 6 grudnia-22 grudnia, rynek miejski.
SCHWEDT, 5 grudnia-8 grudnia,
rynek Starego Miasta. 5 grudnia,
godz. 12 dzielenie strucli. W OderCenter jarmark do 24 grudnia. 30
listopada kiermasz św. Marcina
w Uckemärkische Bühnen (godz.
13-17. 1 grudnia koncert adwentowy
w Uckemärkische Bühnen (godz.
17), śpiewa słynny Chór Kościoła
św. Krzyża z Drezna (Dresdner
Kreuzchor).
STRALSUND, 28 listopada-23 grudnia, Nowy Rynek, Stary Rynek, stoiska rzemieślników
w piwnicach ratusza. W najbliższy
weekend (później też) m.in. całodniowe malowanie bombek (piwnice
ratusza), koncerty etc. 7-8 grudnia
jarmark adwentowy w kościele św.
Mikołaja, koncerty chórów i orkiestr.
SZCZECIN, 6-8 grudnia, Zamek
Książąt Pomorskich, zagroda reniferów, świąteczne kolorowanie, Bal
Królowej Śniegu, żywa szopka itd.
TORGELOW, 30 listopada-1 grudnia, jarmark na rynku
przed ratuszem, atrakcje także dla
dzieci. Na terenie średniowiecznego
Starego Miasta jarmark historyczny,
przygotowany przez Ukranenland.
WOLGAST, Jarmark Adwentowy
(8 grudnia, Mühle am Pachenberg,
godz. 10-18), a od 11 do 15 grudnia
na rynku przed ratuszem. 13 grudnia promocja Uznamskiej Książki
Kucharskiej (Usedomer-Kochbuch)
w muzeum Kaffeemühle (godz. 17).
BERLIN, ponad sto (może dwieście?) jarmarków w całym mieście.
Największe i najbardziej znane:
przy Czerwonym Ratuszu (do 29
grudnia), na pl. Poczdamskim (do 26
grudnia), przy Jannowitzbrücke i na
Aleksanderplatz (do 23 grudnia), na
Gendarmenmarkt (do 31 grudnia),
przy Staatsoper (Unter den Linden,
do 26 grudnia), w Sony-Center (do
5 stycznia 2014), przy pałacu Charlottenburg (do 26 grudnia), przy
Gedächtniskirche (do 1 stycznia
2014 r.), w Spandau (do 23 grudnia).

(b.t.)
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■■ 11 października – Pasewalk.
XX-lecie Komunalnego Związku Europaregion POMERANIA.
Srebrna Oznaka Honorowa Gryfa
Zachodniopomorskiego dla Petera
Heise.

2013
■■ 4 marca – Malmö, prezydium
euroregionu. Prezydent szwedzkiej części euroregionu informuje
o zamiarze wystąpienia Związku
Gmin Skanii z euroregionu. Powód: trudna sytuacja finansowa
związku.
■■ 22 marca – Szczecin. XVII Walne Zebranie Delegatów SGPEP,
przyjęcie dokumentu „Transgraniczna Koncepcja Rozwoju
Euroregionu Pomerania na lata
2014-2020 – część polska”.
■■ 14-15 maja – Warszawa. I Walne
Zebranie Delegatów Federacji
Euroregionów RP. Czesław Fiedorowicz, prezes Stowarzyszenia
Gmin RP Sprewa-Nysa-Bóbr, prezesem federacji, Krzysztof Soska
– członkiem zarządu.
■■ 28 maja – zarząd SGPEP akceptuje pierwszą mikropożyczkę
do kwoty 10 tys. zł, która ma
służyć prefinansowaniu wydatków
w projektach FMP INTERREG
IV A.
■■ 14 czerwca – Wałcz. Jednogłośne przyjęcie polsko-niemieckiego dokumentu „Transgraniczna
koncepcja rozwoju Euroregionu
Pomerania na lata 2014-2020”.
■■ 14-16 czerwca – Człopa, Wałcz.
XV Festiwal Młodzieży Euroregionu
Pomerania. Ponad 1000 uczestników z Polski, Niemiec i Szwecji.
■■ 21 czerwca – Szczecin, prezydium euroregionu z udziałem
prezydentów Piotra Krzystka i dr.
Volkera Böninga. Uzgodniono wolę
kontynuowania projektów FMP
i CUD i stworzenia Centrum Kompetencji Transgranicznej.
■■ 2 października – Warszawa.
Narada w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego nt. funkcjonowania Funduszu Małych Projektów
w przyszłym okresie programowym.
■■ 28 października – Löcknitz. Spotkanie sekretarza stanu w MRR
Adama Zdziebło ze Stefanem Rudolfem, wiceministrem w Ministerstwie Gospodarki, Budownictwa
i Turystyki Meklemburgii-Pomorza
Przedniego. Min. Zdziebło informuje, że polska alokacja w nowym
okresie programowania w Programie Polska-Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia będzie
mniejsza o 5 mln euro i wyniesie
45 mln euro. Minister Rudolf informuje, że udział MeklemburgiiPomorza Przedniego zwiększy się
o 20 proc. i wyniesie 60 mln euro.
Przy brandenburskiej deklaracji
30 mln euro całość alokacji ma
wynieść 135 mln euro.
■■ 16 grudnia – Szczecin. 20-lecie powstania SGP Euroregionu
Pomerania. Ukazuje się pełne
kalendarium dziejów euroregionu.

Opracowanie (p.b.)
Redakcja: Bogdan Twardochleb
Dodatek „przez granice”
jest dofinansowany przez
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Regionalnego oraz budżetu państwa
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