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mit dem operationellen Programm Polen (lubuskie) 
– Brandenburg 2007 – 2013 wurden auch in der euro-
region Pro euroPa Viadrina vielfältige Projekte mit 
finanzieller unterstützung der europäischen union re-
alisiert. hierbei stellt der Small-Project- (SPF) und netz-
werk-Projekte-Fonds (nwP) einen besonderen Bereich 
der Förderung dar. im zeichen der Begegnung und des 
austauschs der Bürger in der euroregion wurden hier-
mit Gemeinden und zivilgesellschaftliche akteure dabei 
unterstützt, ihre ideen gemeinsam mit ihren deutschen 
bzw. polnischen Partnern zu verwirklichen. 

in der vorliegenden Publikation werden beispielhaft 
Projekte vorgestellt, die im rahmen des Small-Project- 
(SPF) und netzwerk-Projekte-Fonds (nwP) in der euro-
region Pro euroPa Viadrina umgesetzt wurden. an-
gesichts der Vielzahl an erfolgreichen Projekten fiel uns 
die auswahl nicht leicht. wir hoffen allerdings, das breite 
Spektrum von Projekten und maßnahmen repräsentativ 
erfasst zu haben. die getroffene auswahl soll einen ein-
druck von der Vielfalt an Projekten vermitteln und auch 
verdeutlichen, dass die Bürger der euroregion mit großem 
einsatz und persönlichem engagement einen lebendi-
gen Beitrag zur Verbesserung der grenzübergreifenden 
zusammenarbeit leisten. einzelne akteure kommen 
auch direkt zu wort und vermitteln einen eindruck da-
von, wie sie die gelebte zusammenarbeit und die un-
terstützung durch den SPF- und nwP-Fonds bewerten. 
 das Besondere an diesen Begegnungsprojekten ist si-
cher auch, dass sie von unten wachsen und konkreten 
Bedürfnissen der träger und der teilnehmer entspre-
chen. in dieser wirtschaftlich vergleichsweise schwa-
chen region verfügen die träger in der regel nicht über 
die finanziellen möglichkeiten, ihre ideen vollumfäng-
lich ohne Förderung umzusetzen. Seit 2009 konnten in 
ca. 1.200 Projekten Begegnungen von über 100.000 Bür-

einFührunG / wProwadzenie gern beiderseits der oder ermöglicht werden. hierfür 
standen insgesamt ca. 8 millionen euro zur Verfügung. 
die Vielzahl und die Vielfalt an Projekten sprechen auch 
für die kreativität in der Bevölkerung der euroregion 
und für ihr kontinuierliches interesse an austausch und 
Begegnung. Bemerkenswert ist zudem, dass die Begeg-
nungsprojekte in allen kommunen der euroregion zum 
tragen kamen, somit auch räumlich eine herausragende 
wirkung entfalteten und wesentlich zum heute erreich-
ten gegenseitigen Verständnis und Vertrauen beitrugen. 
    mit der euroregion Pro euroPa Viadrina wurde 
1993 von den kommunen der Grenzregion auch eine 
geeignete Struktur gegründet, um den Prozess der 
Verbesserung der grenzübergreifenden zusammenar-
beit effektiv zu gestalten. neben der eu-Förderung der 
Bürgerbegegnungen wirkt sich besonders vorteilhaft 
aus, dass das management der Begegnungsprojekte-
Fonds durch die Geschäftsstellen der euroregion vor 
ort erfolgt. diese setzen sich beispielsweise dafür ein, 
auf entstehende Bedürfnisse kurzfristig zu reagieren, 
neue Projektpartner zu finden, Projektideen weiter-
zuentwickeln und ihnen zur umsetzung zu verhel-
fen, sowie die träger bei der Bewältigung der teilwei-
se komplexen Fördermodalitäten zu unterstützen. 
das interesse an der grenzüberschreitenden zusam-
menarbeit in der euroregion ist auf breiter gesellschaft-
licher ebene verankert. dies wird auch an der Vielfalt der 
akteure offenbar. neben den Gebietskörperschaften, 
die langjährige, intensive grenzüberschreitende Part-
nerschaften unterhalten, entwickeln und realisieren 
zunehmend auch kitas, Schulen, Vereine, Verbände und 
andere institutionen eigene Projekte, die an verschiede-
ne gesellschaftliche Gruppen gerichtet sind und dem 
ausbau des austausches und der Begegnung in der 
Grenzregion dienen. dabei richten sich ihre angebote 
einerseits an die breite Öffentlichkeit, andererseits an 
spezielle zielgruppen wie Senioren, kinder und jugend-
liche, mitarbeiter in Verwaltungen, touristik-, Bildung- 

dzięki Programowi operacyjnemu Polska (wojewódz-
two lubuskie) – Brandenburgia 2007–2013 zrealizowa-
no również w euroregionie Pro euroPa Viadrina róż-
norodne projekty współfinansowane z unii europejskiej. 
istniejący w jego ramach Fundusz małych Projektów 
i Projektów Sieciowych (FmPiPS) stanowił szczególny 
obszar wsparcia. Gminy i organizacje społeczne otrzy-
mały dotacje, dzięki którym – podczas spotkań i wymia-
ny mieszkańców euroregionu – mogły urzeczywistnić 
pomysły współpracy z partnerami niemieckimi czy też 
polskimi. 

w niniejszej publikacji przedstawiamy przykładowe 
projekty, zrealizowane w euroregionie Pro euroPa 
Viadrina w ramach Funduszy małych Projektów i Pro-
jektów Sieciowych. ze względu na liczbę inicjatyw za-
kończonych ogromnym sukcesem, bardzo trudno nam 
było wybrać jedynie niektóre z nich. mamy jednak na-
dzieję, że omówione przykłady odzwierciedlają szerokie 
spektrum działań. dokonany wybór miał na celu zo-
brazowanie różnorodności projektów i przedstawienie 
ogromnego zaangażowania mieszkańców w poprawę 
współpracy transgranicznej. również osoby realizują-
ce poszczególne inicjatywy zabierają tu głos, mówiąc  
o swoich odczuciach i oceniając tę żywą współpracę 
oraz wsparcie z funduszy FmPiPS. 

Szczególnym aspektem małych projektów, jest fakt, 
że powstają one oddolnie i wychodzą naprzeciw kon-
kretnym potrzebom organizatorów i uczestników. w 
regionie stosunkowo słabym ekonomicznie wniosko-
dawcy nie mają z reguły finansowych możliwości na 
pełną realizację pomysłów bez dodatkowego wsparcia 
finansowego. od 2009 roku dzięki ok. 1200 projektom 
umożliwiono spotkanie ponad 100 000 mieszkańców  
z obu stron odry. Skorzystano przy tym z ok. 9 milio-
nów euro. duża liczba wydarzeń i ich różnorodność dają 

również dowód ogromnej kreatywności mieszkańców 
euroregionu oraz ich stałego zainteresowania wymianą  
i spotkaniami. warto podkreślić również to, że projekty 
te realizowane były we wszystkich gminach euroregio-
nu, wywierając tym samym oddziaływanie na cały ten 
obszar i przyczyniając się w znacznym stopniu do osią-
gniętego dziś wzajemnego zrozumienia i zaufania. 

tworząc w 1993 roku euroregion Pro euroPa Via-
drina, gminy obszaru przygranicznego wprowadziły 
właściwą strukturę dla efektywnego budowania pro-
cesu poprawy współpracy transgranicznej. Szczegól-
nie korzystny wpływ mają na to nie tylko środki z unii 
europejskiej przeznaczone na spotkania mieszkańców, 
ale również sposób ich zagospodarowania: fundusze 
zarządzane są przez euroregion, który służy wsparciem 
i pomaga w realizacji projektów. Biura euroregionu dba-
ją na przykład o to, by szybko reagować na powstają-
ce potrzeby, znaleźć nowych partnerów, rozwijać do-
bre pomysły i pomagać w ich realizacji, a jednocześnie 
wspierać podmioty w spełnianiu wymogów i warunków 
dofinansowania.

zainteresowanie współpracą transgraniczną ma  
w euroregionie szeroką bazę społeczną. Potwierdza ją 
choćby różnorodność uczestników. oprócz samorzą-
dów, utrzymujących długoletnią, intensywną współpra-
cę transgraniczną, również przedszkola, szkoły, stowa-
rzyszenia, związki i inne instytucje opracowują i realizują 
projekty, skierowane do różnych grup społecznych, bu-
dujące wymianę i inicjujące spotkania w regionie przy-
granicznym. ich oferta skierowana jest z jednej strony do 
wielu mieszkańców, z drugiej zaś strony do konkretnych 
grup docelowych, takich jak seniorzy, dzieci i młodzież, 
pracownicy administracji, instytucji turystycznych, kul-
turalnych, przedsiębiorców, ekologów, strażaków, twór-
ców kultury, sportowców i wielu innych. oferty obejmu-
ją wspólne wycieczki, zawody sportowe, konferencje, 
warsztaty, imprezy edukacyjne i kulturalne, działania 
turystyczne, wspólne ćwiczenia itp. 
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und kultureinrichtungen, unternehmer, naturschützer, 
Feuerwehrkameraden, kulturschaffende sowie Sportler 
und viele andere. die angebote umfassen gemeinsame 
wanderungen, sportliche wettbewerbe, konferenzen, 
workshops, Bildungs- und kulturveranstaltungen, tou-
ristische maßnahmen, gemeinsame übungen usw. 

das gegenseitige kennenlernen führt zu einem bes-
seren Verständnis und Vertrauen. dies ist eine wesentli-
che Voraussetzung für die gemeinsame weiterentwick-
lung der Grenzregion inmitten europas, zur erschließung 
ihrer Potenziale z. B. in touristischer, kultureller oder 
wirtschaftlicher hinsicht. die Förderung durch den SPF- 
und nwP-Fonds konnte einen erheblichen Beitrag dazu 
leisten, die Bürger in der euroregion in ihren Bemühun-
gen zur gemeinsamen Gestaltung der Grenzregion zu 
unterstützen.

wir möchten mit den hier vorgestellten Beispielen 
anregungen für zukünftige Vorhaben geben und zur 
kontinuität des grenzübergreifenden austauschs bei-
tragen. die hier präsentierten Begegnungen stehen bei-
spielhaft für eine Vielzahl an durch Small-Project- (SPF) 
und netzwerk-Projekte-Fonds (nwP) im rahmen des 
operationellen Programms Polen (lubuskie) – Branden-
burg 2007 – 2013 geförderten Projekten, die abgesehen 
von der eu-Förderung überhaupt erst durch die arbeit 
der träger und der für sie tätigen Personen möglich 
wurden. diesen akteuren der grenzübergreifenden zu-
sammenarbeit in der euroregion Pro euroPa Viadrina 
sei an dieser Stelle für ihr persönliches engagement bei 
der realisierung der Projekte herzlich gedankt. 

Toralf Schiwietz
Geschäftsführer/Dyrektor
Euroregion PRO EUROPA VIADRINA 
Mittlere Oder e.V. 

wzajemne poznanie się prowadzi do lepszego zrozu-
mienia i budowania zaufania. jest to istotnym warun-
kiem wspólnego rozwoju regionu przygranicznego  
w środku europy, wykorzystania jego potencjału, np. 
w dziedzinie turystyki, kultury lub gospodarki. dotacje 
z funduszy FmPiPS przyczyniły się w znacznym stopniu 
do wsparcia mieszkańców euroregionu w ich staraniach 
stworzenia wspólnego regionu przygranicznego.

omawiając tutaj kilka przykładowych projektów, 
chcielibyśmy dać impuls do przyszłych przedsięwzięć 
oraz do kontynuacji wymiany transgranicznej. Przedsta-
wione tu wydarzenia są przykładem wielu inicjatyw do-
finansowanych w ramach Funduszu małych Projektów 
i Projektów Sieciowych Programu operacyjnego Polska 
(województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007–2013, 
ich realizacja jednak była możliwa nie tylko dzięki dotacji 
z unii europejskiej, ale – przede wszystkim – dzięki pracy 
uczestniczących w nich beneficjentów oraz działających 
tam osób. właśnie organizatorom i uczestnikom współ-
pracy transgranicznej w euroregionie Pro euroPa 
Viadrina należą się w tym miejscu słowa serdecznego 
podziękowania za ich zaangażowanie przy realizacji pro-
jektów.  

Krzysztof Szydłak
Dyrektor/Geschäftsführer
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu  
„Pro Europa Viadrina“

interView mit dr. martin wilke, oBerBürGermeiSter
der Stadt FrankFurt (oder) und VorStandSVor-
Sitzender der euroreGion Pro euroPa Viadrina 
mittlere oder e.V. / rozmowa z dr martinem wilke, 
nadBurmiStrzem miaSta FrankFurt nad odrą 
i Przewodniczącym zarządu euroreGionu Pro 
euroPa Viadrina mittlere oder e.V.

Bolfrashaus Frankfurt (oder) / dom Bolfrasa
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Euroregion: Die Förderperiode des Operationellen Pro-
gramms zur grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 
2007 – 2013 geht zu Ende. Sie stand unter dem Motto: 
„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in 
die Zukunft“. Wie wurde diese Idee aus Ihrer Sicht in den 
letzten sieben Jahren in der Euroregion Pro Europa Via-
drina realisiert?

dr. wilke: als gebürtiger Frankfurter habe ich bis 1989 
beziehungsweise 2004 die tragweite von Grenzen im 
alltag kennen gelernt, ebenso die Beiträge derer, die 
an ihrer überwindung gearbeitet haben. aus heuti-
ger Sicht ist es schwer vorstellbar, dass noch vor rund 
25 jahren der übergang nach Polen und damit auch 
der zwischenmenschliche austausch nur sehr einge-
schränkt möglich war. die entwicklung, die unsere Part-
nerschaft seit dem Beitritt Polens zur europäischen uni-
on und zum Schengen-raum genommen hat, ist eine 
erfolgsgeschichte, die sich mit derer der Bundesrepublik 
deutschland und Frankreich in den fünfziger jahren ver-
gleichen kann.  

als oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (oder) 
freut es mich besonders, dass wir dank der Förderung 
aus dem aktuell auslaufenden oP das Bolfrashaus wie-
dererrichten konnten. es beherbergt heute mehrere 
institutionen der grenzübergreifenden zusammenar-
beit, u. a. die deutsch-polnische tourismus-information. 
auch andere eu-finanzierte infrastrukturprojekte ste-
hen sinnbildlich für das motto in unserer euroregion, so 
etwa die Brücke zwischen coschen und zytowan, die 
alte Schmiede des Bildungs- und Begegnungszentrums 
Schloss trebnitz, und die aula des Bertold-Brecht-Gym-
nasiums Bad Freienwalde. die mittel des operationellen 
Programms trugen aber auch durch investitionen in die 
menschen zur erleichterung der zusammenarbeit bei. 
an dieser Stelle sei das online-Portal eurojoB-Viadrina 
genannt, welches den Vergleich von über 300 Berufsbil-
dern ermöglicht.

Euroregion: Okres finansowy Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej pomiędzy Polską (woje-
wództwo lubuskie) oraz Brandenburgią 2007 – 2013 
zbliża się ku końcowi. Przebiegał pod hasłem: „Pokonać 
granice dzięki wspólnym inwestycjom w przyszłość”. Jak 
ocenia Pan realizację tego celu w Euroregionie PRO EU-
ROPA VIADRINA w ostatnich siedmiu latach?

dr wilke: urodziłem się we Frankfurcie i osobiście mo-
głem doświadczyć w latach do 1989 roku, a następnie 
do 2004 roku, jak granice wpływają na życie codzienne i 
jednocześnie poznać działania osób, które przyczyniły się 
do ich zniesienia. z dzisiejszego punktu widzenia ciężko 
jest sobie wyobrazić, ze jeszcze przed 25 laty przejście do 
Polski, a także kontakty międzyludzkie były możliwe tyl-
ko w bardzo ograniczonym zakresie. rozwój partnerstwa 
od momentu przystąpienia Polski do unii europejskiej 
oraz do strefy Schengen jest historią sukcesu, który moż-
na porównać tylko z rozwojem współpracy niemieckiej 
republiki Federalnej i Francji w latach pięćdziesiątych. 
    jako nadburmistrz Frankfurtu nad odrą szczególnie 
cieszę się z tego, że dzięki funduszom unijnym ze środ-
ków europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego 
(eFrr) w dobiegającym końca okresie wsparcia udało 
się nam ponownie utworzyć dom Bolfrasa. dziś wiele 
instytucji, zajmujących się współpracą transgraniczną, 
ma tam swoją siedzibę w tym Polsko-niemieckie cen-
trum informacji turystycznej. zgodnie z tym mottem 
zrealizowano też inne inwestycje ze środków ue w na-
szym euroregionie, m.in.: most coschen–Żytowań, Starą 
kuźnię w centrum edukacji i Spotkań w zamku trebnitz, 
aulę Gimnazjum im. Bertolda Brechta w Bad Freienwal-
de. środki z Programu operacyjnego przyczyniły się 
również – dzięki inwestycjom w ludzi – do ułatwienia 
współpracy. w tym kontekście chciałbym wymienić por-
tal internetowy eurojob Viadrina, umożliwiający porów-
nanie ponad 300 zawodów. 

Szczególnie Fundusz małych Projektów i Projektów 
Sieciowych pełnił dla wnioskodawców, działających na 

insbesondere für kleine und ehrenamtliche Projekt-
träger ist der Small-Project- und netzwerk-Projekte-
Fonds der euroregion eine gute Brücke. dieser Fonds 
unterstützte die durch kommunen oder nGos getrage-
nen treffen aller altersgruppen, in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen lebens. 

Welche Projekte der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit, insbesondere aus dem Kleinprojektefonds, die be-
sonders zur Entwicklung der Euroregion beigetragen ha-
ben, können Sie an dieser Stelle benennen und warum? 

Für die Städte Frankfurt (oder) und Słubice war die 
einrichtung einer gemeinsamen, heute sehr stark nach-
gefragten Buslinie nr. 983 ein ganz besonderes ereignis. 
dank des kleinprojektefonds konnten wir die Öffentlich-
keitsarbeit mit hilfe von verschiedenen zweisprachigen 
marketingmaßnahmen unterstützen, um das interesse 
für die nutzung in der Bevölkerung beider Städte sowie 
bei den Gästen der doppelstadt zu wecken. hervorge-
hoben müssen auch die vielen Projekte in den Berei-
chen der außerschulischen kinder- und jugendarbeit, 
im tourismus, im Bereich Geschichte, Sport und kultur. 
unter anderem wurden mehrsprachige touristische 
karten, informationsbroschüren und informationstafeln 
erstellt und es werden alljährlich kinder- und jugend-
begegnungen organisiert. Besonders die gemeinsame 
Präsentation der doppelstadt Frankfurt (oder) – Słubice 
mit ihrem Bildungsangebot auf dem berühmten Festi-
val haltestelle woodstock in kostrzyn nad odrą stößt auf 
reges interesse. 

Spannend und für die tägliche zusammenarbeit von 
enormer wichtigkeit sind die gemeinsamen Projekte von 
Polizei und zoll, zu denen neben tandem-Sprachkursen 
auch der austausch von informationen zu verschiede-
nen gesetzlichen Bestimmungen sowie gemeinsame 
Freizeitaktivtäten der Beamten gehört. die aufarbeitung 
der gemeinsamen Geschichte bzw. die etablierung ei-
nes grenzübergreifenden Geoportals für die euroregion 

zasadzie wolontariatu, funkcje takiego dobrego mostu. 
wspierał on spotkania wszystkich grup wiekowych or-
ganizowane przez organizacje pozarządowe i samorzą-
dy, we wszystkich dziedzinach życia społecznego. 

Jakie projekty współpracy transgranicznej, zwłaszcza 
w ramach Funduszu Małych Projektów przyczyniły się 
–  według Pana – w szczególny sposób do rozwoju Eu-
roregionu i dlaczego? Dlaczego projekty te są tak ważne 
dla regionów przygranicznych?

dla Frankfurtu oraz Słubic uruchomienie wspólnej li-
nii autobusowej numer 983, cieszącej się dziś ogromną 
popularnością, było wydarzeniem szczególnym. dzięki 
Funduszowi małych Projektów mogliśmy wspierać po-
pularyzację wielu przedsięwzięć w formie różnych dwu-
języcznych działań marketingowych, zwiększając zainte-
resowanie i wykorzystanie proponowanych rozwiązań, 
zarówno wśród mieszkańców, jak i gości naszego dwu-
miasta. na dużą uwagę zasługują liczne projekty z dzie-
dzin pracy pozaszkolnej z dziećmi i młodzieżą, turystyki, 
historii, sportu i kultury. Powstały w ten sposób m.in. 
wielojęzyczne mapy, broszury i tablice informacyjne, 
organizowane są coroczne spotkania dzieci i młodzie-
ży. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wspól-
na prezentacja oferty edukacyjnej dwumiasta Frankfurt 
nad odrą – Słubice na słynnym festiwalu Przystanek wo-
odstock w kostrzynie nad odrą. 

ciekawe i ważne dla codziennej współpracy są pro-
jekty realizowane przez policję i służby celne, do których 
oprócz wspólnych kursów językowych, realizowanych w 
tandemach, należą także wymiana informacji na temat 
różnych przepisów prawnych oraz imprezy integracyjne 
w czasie wolnym. Podejmowanie tematyki wspólnej hi-
storii, czy też utworzenie transgranicznego geoportalu 
dla euroregionu dowodzą, że oprócz umacniania żywe-
go partnerstwa coraz częściej w małych projektach zaj-
mujemy się pogłębieniem kwestii merytorycznych po 
obu stronach odry.
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zeugen davon, dass neben der Festigung der gelebten 
Partnerschaften in diesen kleinen Projekten zunehmend 
auch die Vertiefung inhaltlicher Fragestellungen von 
beiden Seiten aufgegriffen wird.

Was bedeutet für Sie gute grenzübergreifende Partner-
schaft? Wie entwickelt man sie, wie gestaltet man sie 
und wie geht man mit Problemen und Meinungsver-
schiedenheiten um? 

ausgangspunkte einer gelingenden Partnerschaft 
sind die kontinuität des dialogs mit dem Partner, die Be-
gegnung auf augenhöhe und die Verständigung über 
ziele, die man gemeinsam erreichen will. mit dem ge-
meinsam erarbeiteten entwicklungs- und handlungs-
konzept „Viadrina 2014“ stellen die Partner in unserer 
euroregion unter Beweis, dass hier eine gemeinsame 
Basis für die weiterentwicklung der Partnerschaft und 
des zusammenwachsens in der Grenzregion vorhan-
den ist. wie in jeder Partnerschaft kommen natürlich 
auch verschiedene Sichtweisen und Beurteilungen zum 
Vorschein. diese zusammenzuführen, ist ein kontinuier-
licher Prozess, der nur mit dem entsprechenden respekt 
vor dem Partner gelingen kann. in der Praxis trägt die 
gemeinsame erfolgreiche arbeit aber wesentlich dazu 
bei, mögliche meinungsverschiedenheiten zu überwin-
den. wir lernen viel voneinander, das ist ein Prozess, der 
niemals enden wird. 

Welche Hindernisse, z. B. administrativer Art, haben 
Sie in den letzten Jahren während der Realisierung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bemerkt, und 
was würden Sie gerne für die Zukunft verbessern?

in der sich vertiefenden zusammenarbeit, die stets 
weitere Bereiche und Vorhaben der kooperation nach 
sich zieht, stößt man besonders im Verwaltungshandeln 
an neue Grenzen des machbaren. So wird die umset-
zung einiger von den Partnern vor ort als wirksam und 
sinnvoll erachteter grenzübergreifender maßnahmen 

Czym jest dla Pana dobre partnerstwo transgraniczne? 
Jak je rozwijać i tworzyć, jak rozwiązywać problemy i jak 
podchodzić do różnic zdań i nieporozumień? 

Punktami wyjścia dla udanego partnerstwa jest kon-
tynuacja dialogu z partnerem, równe traktowanie dru-
giej strony podczas wszystkich spotkań i porozumienie 
w kwestii celów, które chce się osiągnąć. dzięki wspól-
nie opracowanej koncepcji rozwoju i działania „Viadri-
na 2014” partnerzy w naszym euroregionie dowiedli, że 
na terenach przygranicznych wypracowano wspólną 
podstawę rozwoju partnerstwa i współpracy. w każ-
dym partnerstwie stale pojawiają się oczywiście różnice  
w ocenach i poglądach. znajdowanie wspólnego roz-
wiązania jest stałym procesem, który może się udać tyl-
ko przy odpowiednim respektowaniu partnera. w prak-
tyce to sukcesy we wspólnej pracy w istotny sposób 
wpływają na możliwość pokonania różnic zdań. wiele 
uczymy się od siebie nawzajem – jest to trwały, niekoń-
czący się proces. 

Jakie przeszkody, np. natury administracyjnej, zauważył 
Pan w ostatnich latach podczas realizacji współpracy 
transgranicznej i co by Pan poprawił w przyszłości?

Podczas stale pogłębiającej się współpracy, obejmu-
jącej coraz dalsze obszary i przedsięwzięcia kooperacyj-
ne natrafiamy – zwłaszcza w kwestiach administracyj-
nych – na granice wykonalności. na przykład realizacja 
działań transgranicznych, postrzeganych przez part-
nerów tu na miejscu jako skuteczne i sensowne trafia 
na bariery wynikające z różnych systemów prawnych  
w obu państwach. Beneficjenci skonfrontowani są  
z dwoma różnymi uregulowaniami prawnymi. wymaga 
to od partnerów dokładnej analizy możliwości praw-
nych i politycznych. w tym kontekście chciałbym wska-
zać na nasze doświadczenia dotyczące budowy ciepło-
ciagu w Słubicach i Frankfurcie nad odrą. nasze starania 
zakończyły się sukcesem również dzięki zaangażowaniu 
osób odpowiedzialnych w odpowiednich minister-

durch die unterschiedlichen rechtssysteme beider na-
tionalstaaten behindert. die träger sehen sich in einem 
regelungsbereich mit zwei verschiedenen gesetzlichen 
regelungen konfrontiert. dies verlangt von den Part-
nern eine genaue Prüfung des rechtlich möglichen und 
des politisch machbaren. ich möchte hier als Beispiel 
auf unsere erfahrungen aus der errichtung der Fernwär-
meleitung Słubice – Frankfurt (oder) verweisen. unsere 
mühen waren letztlich auch dank des engagements der 
Verantwortlichen in den zuständigen ministerien von 
erfolg gekrönt, denen an dieser Stelle ebenfalls mein 
dank gilt. Vorteilhaft wirkt sich in diesem zusammen-
hang auch die enge zusammenarbeit mit der Stiftung 
europa-universität Viadrina aus, deren Forschungstätig-
keit zur lösung spezifischer Fragestellungen beiträgt. 
auch hier zeigt sich: Vertrauen und Verlässlichkeit öffnen 
türen.

Gleichwohl gibt es noch viel zu tun: im hinblick auf 
Beantragung, realisierung und nachweisführung eu-
geförderter Projekte und maßnahmen sehen wir uns im 
grenzübergreifenden kontext einem nebeneinander 
von regelwerken der eu, der republik Polen bzw. des 
Bundeslandes Brandenburg ausgesetzt. Gerade für klei-
nere, häufig ehrenamtliche träger und zivilgesellschaft-
liche akteure stellt die bisher geübte Praxis eine hohe 
hürde dar, welche sie ohne fachliche unterstützung aus 
den euroregionen häufig nicht überwinden können. an 
dieser Stelle gilt mein dank den mitarbeitern der beiden 
Geschäftsstellen unserer euroregion in Frankfurt (oder) 
und Gorzów wielkopolski, die durch ihre kompetenz, 
fachliche Beratung und großes engagement viel dazu 
beigetragen haben, dass dieser aufwand für die trä-
ger nicht zum unüberwindbaren hindernis wurde. ziel 
muss es aber sein, zu einfacheren Verfahren zu kommen. 
dies wäre dies für alle Beteiligten ein Gewinn und würde 
der zusammenarbeit neue dynamik verleihen.

stwach, którym w tym miejscu chciałbym podziękować. 
Bardzo korzystna jest dla nas również współpraca z Fun-
dacją uniwersytetu europejskiego Viadrina, której prace 
badawcze przyczyniają się do znalezienia rozwiązania  
w specyficznych dla nas kwestiach. tutaj także potwier-
dza się, że zaufanie i niezawodność otwierają drzwi. 

jednocześnie jest jeszcze dużo do zrobienia: w odnie-
sieniu do wnioskowania, realizacji i rozliczenia projektów 
i działań finansowanych z unii europejskiej w kontekście 
transgranicznym jesteśmy skonfrontowani z przepisami 
ue, rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju związkowego 
Brandenburgii. zwłaszcza dla małych instytucji działa-
jących na zasadzie wolontariatu oraz działaczy społecz-
nych jest to w dotychczasowej praktyce duża przeszko-
da, która bez fachowej pomocy euroregionów często 
nie mogłaby być pokonana. chciałbym w tym miejscu 
szczególnie podziękować pracownikom biur naszego 
euroregionu we Frankfurcie nad odrą oraz w Gorzowie 
wielkopolskim. Swoją kompetencją, fachowymi pora-
dami oraz ogromnym zaangażowaniem przyczynili się 
oni do tego, że te procedury administracyjne nie stano-
wiły dla wnioskodawców przeszkody nie do pokonania. 
celem musi jednak być ich uproszczenie. to na pew-
no przyniosłoby korzyść wszystkim zaangażowanym,  
a współpraca mogłaby nabrać większego tempa. 
 
Jaką rolę miałby odgrywać Euroregion w przyszłości 
w ramach współpracy polsko-niemieckiej? 

minione lata pokazały, że euroregion i oba biura od-
grywają kluczową rolę w integracji ponad granicami. 
również w przyszłości euroregion powinien przejmo-
wać rolę dźwigni, inicjatora i mecenasa polsko-nie-
mieckiej współpracy w regionie przygranicznym razem  
z polskimi i niemieckimi partnerami. jednocześnie musi 
on aktywnie realizować i rozwijać cele sformułowane 
w koncepcji rozwoju i działania „Viadrina 2014”. trzeba 
dalej skutecznie wspierać przedsięwzięcia partnerów, 
bazując na dotychczasowym zaangażowaniu, rozwijać 
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Welche Rolle sollte die Euroregion in der zukünftigen 
deutsch-polnischen Zusammenarbeit spielen? 

die zurückliegenden jahre haben uns gezeigt, dass 
die euroregion mit ihren Geschäftsstellen eine zentrale 
rolle beim zusammenwachsen über die Grenzen hin-
weg einnimmt. diese Scharnierfunktion als initiatorin 
und Förderin der deutsch-polnischen zusammenar-
beit in der Grenzregion sollte die euroregion mit ihren 
deutschen und polnischen Partnern auch zukünftig 
wahrnehmen. dabei sollte sie die im entwicklungs- und 
handlungskonzept „Viadrina 2014“ formulierten ziele 
aktiv verfolgen und weiterentwickeln. hierfür gilt es, auf-
bauend auf dem bisherigen engagement, die Vorhaben 
der Projektträger weiterhin qualifiziert zu unterstützen, 
den erfahrungsaustausch zwischen den kommunen 
unserer euroregion und mit anderen regionen zu be-
fördern, zentrale Fragestellungen mit eigenen Projekten 
zu lösen und die interessen der euroregion überregional 
zu vertreten. 

Die Euroregion Pro Europa Viadrina hat gemeinsam eine 
Handlungsgrundlage in Form eines Entwicklung- und 
Handlungskonzepts vorbereitet. Welche Schwerpunkte 
der Zusammenarbeit, die dort beschrieben sind, erach-
ten Sie als besonders wichtig? 

das entwicklungs- und handlungskonzept „Viadrina 
2014“ ist das ergebnis eines fast zweijährigen aktualisie-
rungsprozesses, dem sich die Partner in der euroregion 
intensiv durch interviews, deutsch-polnische workshops 
und einbeziehung von expertenwissen gewidmet ha-
ben. in seiner Gesamtheit spiegelt es die von allen Be-
teiligten als vorrangig angesehenen Schwerpunkte 
wider. in der hier formulierten globalen zielstellung 
„intensivierung der zusammenarbeit zur erschließung 
grenzübergreifender Potenziale“ sehe ich den zentralen 
ansatzpunkt für unser praktisches handeln. nachdem 
gravierende defizite behoben werden konnten, sollten 
wir unsere stets knappen ressourcen zur erschließung 

wymianę doświadczeń między samorządami naszego 
regionu i innych regionów, rozwiązywać kluczowe kwe-
stie we własnych projektach i reprezentować interesy 
euroregionu na zewnątrz. 

Euroregion Pro Europa Viadrina opracował podstawę 
działania w formie Koncepcji Rozwoju i Działania. Któ-
re ze sformułowanych tam priorytetów uważa Pan za 
szczególnie istotne? 

koncepcja rozwoju i działania „Viadrina 2014” jest wy-
nikiem prawie dwuletniego procesu aktualizacji. w pro-
cesie tym uczestniczyli partnerzy z euroregionu udziela-
jąc wywiadów czy biorąc udział w polsko-niemieckich 
warsztatach oraz eksperci, wspierający to przedsięwzię-
cie swoją specjalistyczną wiedzą. koncepcja w całości 
odzwierciedla priorytety zgłoszone przez wszystkich 
uczestników i określone jako najważniejsze. w sformu-
łowanym w niej celu „intensyfikacja współpracy dla wy-
korzystania potencjałów transgranicznych” dostrzegam 
kluczowy punkt wyjścia dla naszych działań w prakty-
ce. Po tym, jak udało się zlikwidować poważne deficy-
ty, powinniśmy zebrać nasze zasoby – zawsze przecież 
niewystarczające – by odnaleźć i wykorzystać istniejące 
potencjały. 

wracając do Pana pierwszego pytania, jak realizujemy 
hasło „Pokonać granice dzięki wspólnym inwestycjom 
w przyszłość”, odważę się w tym miejscu sformułować 
hipotezę: granice to nasza szansa. umacniając dotych-
czasową partnerską współpracę, trzeba wykorzystać po-
tencjał transgraniczny zwłaszcza w dziedzinie edukacji  
i turystyki. tutaj widzę konkretne możliwości działania  
w połączeniu poszczególnych jednostek i mieszkańców 
w sieci oraz w doskonaleniu ofert. 

von Potenzialen bündeln. im hinblick auf ihre ausgangs-
frage, wie wir das motto „Grenzen überwinden durch 
gemeinsame investition in die zukunft“ realisiert haben, 
wage ich an dieser Stelle die hypothese: in der Grenze 
liegt unsere chance. auf Basis der bisherigen partner-
schaftlichen zusammenarbeit gilt es, die grenzübergrei-
fenden Potenziale insbesondere in den themenfeldern 
Bildung und tourismus zu erschließen. hierfür sehe ich 
in der Vernetzung von akteuren und der Qualifizierung 
von angeboten konkrete handlungsansätze. 

Stellen Sie sich vor, wir haben das Jahr 2022 (Red. tat-
sächliches Ende der Förderperiode) das Ende des Opera-
tionellen Programms 2014 – 2020 nähert sich. Welche Vi-
sionen können Sie sich für unsere Euroregion vorstellen? 
    angesichts der vielen Projektideen, die allein unsere 
europäische doppelstadt im Frankfurt-Słubicer hand-
lungsplan 2014 – 2020 verankert hat, freue ich mich auf 
viele neue ideen und impulse, um den europäischen 
Gedanken noch stärker als bislang im alltag erlebbar zu 
machen. Vorstellen kann ich mir, 
- dass spätestens ab diesem jahr Schüler aus nahezu 
 allen Schulen jeweils einmal jährlich auf der anderen 
 Seite der oder einen Projekttag zum kennenlernen 
 von kultur, Sprache und Berufen unternehmen, 
- dass die euroregion als Standort für international 
 qualifizierte Berufs- und hochschulausbildung an 
 Bekanntheit gewinnt,
- dass sich durch gemeinsame mehrsprachige 
 angebote zu natur- und kulturhistorischen Sehens-
 würdigkeiten die zahl der mehrtägig verweilenden 
 Besucher aus aller welt verdoppelt,
- dass die wohn-, arbeits- und lebensqualität der 
 Städte und Gemeinden der euroregion eine trend-
 wende im demografischen wandel und bei der 
 abwanderung erzeugt,
- dass sich die zahl der deutschen mit Polnisch-
 kenntnissen in der euroregion verdoppelt.

Proszę sobie wyobrazić, że jest rok 2022 (red. rzeczywi-
sty koniec okresu wsparcia) i zbliża się koniec Progra-
mu Operacyjnego 2014 – 2020. Jak Pan sobie wyobraża 
wówczas nasz Euroregion?

w obliczu wielu pomysłów na projekty, które tylko 
nasze dwumiasto zamieściło w frankfurcko-słubickim 
planie działania na okres 2014-2020, cieszę się z wie-
lu nowych idei i impulsów, które lepiej niż dotychczas 
wprowadza myśl europejską do życia codziennego wy-
obrażam sobie, że: 
- najpóźniej od tego roku uczniowie z prawie 
 wszystkich szkół przynajmniej raz w roku uczestniczą 
 po drugiej stronie odry w dniach projektowych, 
 poznając kulturę, język, zawód; 
- euroregion staje się znany jako miejsce 
 międzynarodowego kształcenia zawodowego 
 i wyższego;
-  podwaja się liczba turystów z całego świata 
 pozostających kilka dni w regionie dzięki wspólnym 
 wielojęzycznym ofertom, pokazującym atrakcje 
 przyrodnicze, kulturowe i historyczne,
-  dzięki wyższej jakości życia, dostępności pracy 
 i mieszkań w miastach i gminach euroregionu 
 udaje się osiągnąć zwrot w procesach 
 demograficznych i w odpływie ludności,
-  podwaja się w regionie liczba niemców znających 
 język polski.
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Euroregion: Die Förderperiode des operationalen Pro-
gramms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007–
2013 geht zu Ende. Sie stand unter dem Motto: „Grenzen 
überwinden durch gemeinsame Investition in die Zu-
kunft“. Wie wurde diese Idee aus Ihrer Sicht in den letzten 
sieben Jahren in der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA 
realisiert?

wójcicki: ich glaube, dass der SPF und der netzwerk-
projekte Fund in der euroregion das motto des Pro-
gramms vollkommen widergespiegelt. in rahmen des 
Programms wurden über 1.200 kleine Begegnungspro-
jekte gefördert, wodurch sich unsere Bürger nicht nur 
persönlich sondern auch die kultur und die traditionen 
des nachbarn kennenlernen konnten und gemeinsame 
Pläne für die zukunft entwickelten. 
die finanziellen mittel, die jahrelang aus dem operati-
onalen Programm bereitgestellt worden sind, haben 
eine große Bedeutung für die soziale und wirtschaftli-
che entwicklung unserer region. die initiativen unse-
rer lokalen Selbstverwaltungen durch Vereine und ge-
sellschaftliche organisationen betrafen verschiedenste 
maßnahmen: von typischen Begegnungen im kultur- 
und Sportbereich, die das kulturelle erbe bewahren, bis 
hin zu wichtigen investitionen in die infrastruktur z. B. 
in Fahrradwege, Sport- und kultureinrichtungen – also 
alles was die lebensqualität der einwohner der eurore-
gion verbessert hat. 

die umsetzung dieser Vorhaben war dank der in der 
euroregion geschaffenen grenzüberschreitenden zu-
sammenarbeit möglich. in diesem jahr wird der 40. jah-
restag der unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages 
zwischen Gorzów und Frankfurt (oder) gefeiert. diese 
40 jahre sind durch den aufbau einer Gemeinschaft des 
Verständnisses und der anerkennung gekennzeichnet. 
ich hoffe, dass das aktuelle motto des Programms auch 
eine inspiration für zukünftige maßnahmen ist, die wir 
gemeinsam in der euroregion mit dem oberbürger-

interView mit jacek wójcicki, StadtPräSident Von 
Gorzów wielkoPolSki und VorSitzender deS 
VereinS der PolniSchen Gemeinden der euroreGion 
Pro euroPa Viadrina / wywiad z jackiem wójcickim, 
Prezydentem Gorzowa wielkoPolSkieGo 
i Przewodniczącym StowarzySzenia Gmin 
PolSkich euroreGionu „Pro euroPa Viadrina”

Euroregion: Okres wsparcia Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lu-
buskie) – Brandenburgia 2007-2013 zbliża się ku koń-
cowi. Mottem Programu jest stwierdzenie „Pokonywać 
granice przez wspólne inwestowanie w przyszłość”. Jak, 
według Pana, realizowano tę ideę w Euroregionie PRO 
EUROPA VIADRINA przez ostatnie 7 lat?

wójcicki: Sądzę, że motto Programu znalazło pełne 
odbicie w realizowanym przez euroregion Funduszu 
małych Projektów i Projektów Sieciowych. w jego ra-
mach dofinansowano ponad 1.200 mikroprojektów! 
dzięki temu mieszkańcy euroregionu pokonali stereoty-
py i uprzedzenia, otwarli się na współpracę i działania 
ponad podziałami i ponad granicami, poznali siebie i 
swoich sąsiadów, aktywnie uczestniczyli i uczestniczą w 
kulturze, znają i rozumieją tradycję sąsiadujących naro-
dów oraz wyznaczają wspólne cele na przyszłość. 

trzeba przyznać, że pieniądze przez lata pozyskiwane 
z programu operacyjnego miały ogromne znaczenie dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu. 
inicjatywy podejmowane przez samorządy lokalne, sto-
warzyszenia i organizacje społeczne dotyczyły różnych 
działań – od typowych spotkań promujących partner-
stwo, kulturę, sport czy dziedzictwo historyczne, po 
poważne inwestycje. to m.in.: ścieżki rowerowe, obiekty 
sportowe i kulturalne, i wszystko, co przyczyniło się do 
poprawy warunków życia mieszkańców euroregionu.
realizacja wielu tych przedsięwzięć była możliwa dzięki 
stworzonej w ramach euroregionu platformie współ-
pracy. w tym roku mija 40. rocznica podpisania umowy 
partnerskiej między Gorzowem a Frankfurtem nad odrą. 
to 40 lat budowania pewnego rodzaju wspólnoty opar-
tej na zrozumieniu i szacunku, która dziś owocuje praw-
dziwym partnerstwem. mam nadzieję, że obecne motto 
programu również będzie inspiracją dla przyszłych dzia-
łań podejmowanych w ramach euroregionu z nadbur-
mistrzem Frankfurtu dr. martinem wilke.

Feuerwehr- und katastrophenschutzzentrum in 
witnica / regionalne centrum ratownictwa
w witnicy
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meister der Stadt Frankfurt (oder), dr. martin wilke, re-
alisieren. 

Welche Projekte der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit, besonders zur Entwicklung der Euroregion beige-
tragen haben?

jedes realisierte Projekt war für die euroregion sehr 
wichtig, sowohl die sogenannten kleinen Projekte als 
auch die infrastrukturprojekte. in kleinen Projekten lern-
ten unsere Bürger ihre nachbarn vom anderen oder-
ufer kennen, sie begegnen sich, überwanden Vorurteile, 
konnten gegenseitiges Vertrauen aufbauen, wodurch 
eine neue Qualität in den persönlichen Beziehungen 
erreicht werden konnte. in der letzten Förderperio-
de wurden sehr viele Projekte realisiert, an denen sich 
polnische und deutsche kinder, jugendliche, Senioren, 
angler, Feuerwehrleute, künstler und handwerker be-
teiligten. auf diese weise konnte die partnerschaftliche 
zusammenarbeit der kommunen, der nGos, der Schu-
len und kindergärten vertieft werden. 
infrastrukturprojekte haben eine andere dimension, so-
wohl in finanzieller als auch in inhaltlicher hinsicht, denn 
sie bilden das rückgrat der deutsch-polnischen zusam-
menarbeit in einem sehr weiten Sinn. ich will einige 
sehr gute Beispiel nennen: im Bereich der Berufsbildung 
ist die „Grenzüberschreitende küche“, an der Gorzów 
und Frankfurt (oder) beteiligt waren, hervorzuheben; 
in Słubice entstand in der Partnerschaft mit Frankfurt 
(oder) ein deutsch-polnischer kindergarten; in witnica 
wurde ein regionales rettungszentrum gegründet und 
in kostrzyn die Festung revitalisiert.

Welche Hindernisse, z. B. administrativer Art, haben Sie 
in den letzten Jahren bei der Realisierung der grenzüber-
schreitenden Projekte festgestellt und was würden Sie in 
der Zukunft ändern?

natürlich gibt es Bereiche, die in der neuen Förder-
periode verändert oder verbessert werden sollten. Für 

viele Begünstigte war die wartezeit bis zur auszahlung 
der Fördermittel problematisch. dank der zusammenar-
beit mit der euroregion, mit dem wojewodschaftsamt 
der wojewodschaft lubuskie, dem gemeinsamen tech-
nischen Sekretariat sowie dem ministerium für infra-
struktur und entwicklung erhielten wir aber bei vielen 
Fragen unterstützung und die kostenerstattung erfolg-
te dadurch ziemlich zügig. dafür möchte ich mich bei all 
diesen institutionen sowie bei den trägern der Projekte, 
die mit großem engagement eine umsetzung möglich 
machten, bedanken. auch dank des hohen arbeitseins-
atzes der mitarbeiter der Büros der euroregion und dank 
der durchgeführten Schulungen und monitoring-maß-
nahmen konnten die mittel des Fonds für die kleinen 
Projekte effizient genutzt werden, um die deutsch-pol-
nische zusammenarbeit in vielen Bereichen weiterzu-
entwickeln – sei es zwischen den Selbstverwaltungen, 
den Schulen, den kindergärten oder den nGos.

wir kennen die finanzielle Situation der antragsteller 
und es ist wichtig, dass in der nächsten Förderperiode 
z. B. anzahlungen oder Vorschüsse angeboten werden. 
der euroregion sollten mehr mittel zur Verfügung ste-
hen, um sogenannte rasche kostenrückerstattungen zu 
realisieren. in der neuen Förderperiode wird auch die 
Programmstruktur verändert, der mittelfluss wird anders 
gestaltet. wichtig ist jedoch, dass sich die Situation nicht 
verschlechtert, denn wir dürfen nicht vergessen, dass 
das Geld aus der europäischen union über die regie-
rung der republik Polen kommt, und somit bestimmten 
kontrollprozeduren unterliegt.

Was bedeutet für Sie gute grenzübergreifende Partner-
schaft? Wie entwickelt man sie, wie gestaltet man sie 
und wie geht man mit Problemen und Meinungsver-
schiedenheiten um? 

eine gute Grundlage für alle kontakte ist Vertrauen. 
Vertrauen kann man nur auf dem weg des gemein-
samen kennenlernens und gemeinsamer aktivitäten 

Które projekty współpracy transgranicznej, według 
Pana, szczególnie przyczyniły się do rozwoju Euroregio-
nu?

każdy zrealizowany projekt jest bardzo ważny dla 
euroregionu. zarówno tzw. mały projekt, jak i projekt in-
westycyjny. dzięki małym przedsięwzięciom nasi miesz-
kańcy poznają sąsiadów zza odry, spotykają się z nimi, 
przełamują stereotypy, budują zaufanie, tworzą nową 
jakość we wzajemnych relacjach. w ciągu ostatniej per-
spektywy zrealizowano bardzo wiele projektów, w któ-
rych uczestniczyły polskie i niemieckie dzieci, młodzież, 
seniorzy, wędkarze, strażacy, artyści, rękodzielnicy. tych 
przykładów jest wiele. dzięki nim zacieśniła się partner-
ska sieć współpracy samorządów, organizacji pozarzą-
dowych, szkół czy przedszkoli. 

działania infrastrukturalne o zupełnie innym wymia-
rze, zarówno finansowym, jak i merytorycznym, powin-
ny tworzyć podstawę współpracy polsko-niemieckiej w 
szerokim tego słowa znaczeniu. Przykładem może być 
bardzo dobry projekt dotyczący kształcenia zawodowe-
go – „kuchnia transgraniczna”, w którym uczestniczył 
Gorzów i Frankfurt. dzięki niemu uczniowie gorzow-
skiego zespołu Szkół Gastronomicznych poznają tajniki 
zawodu kucharza w pracowniach kulinarnych, które – z 
racji profesjonalnego wyposażenia i świetnego progra-
mu nauczania – nazywane są laboratoriami kulinarnymi. 
w Słubicach, w partnerstwie z Frankfurtem, powstało 
polsko-niemieckie przedszkole, w witnicy stworzono 
regionalne centrum ratownictwa, a w kostrzynie nad 
odrą zrewitalizowano zabytkową twierdzę.

Jakie przeszkody, np. administracyjne, napotkał Pan w 
trakcie realizacji projektów transgranicznych w ostat-
nich latach i co by Pan zmienił w przyszłości?

oczywiście, są zagadnienia, które należałoby zmienić 
lub ulepszyć w ramach nowej perspektywy finansowej. 
dla wielu beneficjentów dużym problemem był czas 
oczekiwania na refundację środków, jednakże dzięki 

dobrej współpracy euroregionu z lubuskim urzędem 
wojewódzkim, wspólnym Sekretariatem technicznym 
oraz ministerstwem infrastruktury i rozwoju, w wielu 
kwestiach mogliśmy liczyć na wsparcie, a refundacja 
środków następowała stosunkowo szybko. chciałbym 
za to podziękować wszystkim tym instytucjom. nale-
ży pamiętać też o ludziach i ich znakomitej postawie. 
dzięki zaangażowaniu pracowników Biur euroregionu, 
poprzez przeprowadzone szkolenia i monitoringi, udało 
się w sposób efektywny wykorzystać Fundusz małych 
Projektów do rozwoju współpracy polsko-niemieckiej 
na różnych płaszczyznach, czy to współpracy samorzą-
dowej, czy też szkół, przedszkoli lub organizacji pozarzą-
dowych.

znamy sytuację finansową wnioskodawców i ważne, 
by w przyszłej perspektywie zostały uruchomione na 
przykład zaliczki, ewentualnie – by euroregiony miały 
więcej pieniędzy na tzw. szybkie refundacje. w nowej 
perspektywie zmienia się struktura programu, również 
przepływy finansowe będą wyglądały inaczej. istotne 
jest, aby wraz ze zmianami nie nastąpiło pogorszenie sy-
tuacji. musimy jednak pamiętać, że są to środki przeka-
zywane przez unię europejską oraz rząd rzeczypospo-
litej Polskiej i podlegają one określonym procedurom 
kontrolnym.

Czym jest dla Pana dobre partnerstwo transgraniczne? 
Jak je rozwijać i tworzyć, jak rozwiązywać problemy i jak 
podchodzić do różnic zdań i nieporozumień?
dobrą podstawą dla wszelkich kontaktów jest zaufanie, 
które buduje się poprzez wzajemne poznanie się oraz 
wspólne działania. Partnerstwa między miastami i gmi-
nami mają często za cel wymianę kulturalną i gospodar-
czą. realizowane jest to w różnoraki sposób, od wymia-
ny doświadczeń administracji, poprzez wspólne festyny, 
koncepcje, projekty inwestycyjne. regularnie odbywają 
się polsko-niemieckie imprezy kulturalne skierowane 
do różnych grup wiekowych i zainteresowań. różnice 
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aufbauen. Partnerschaften zwischen Städten und Ge-
meinden haben meistens einen kulturellen und/oder 
wirtschaftlichen austausch zum ziel. dieser wird auf ver-
schiedene weise realisiert: durch Verwaltungserfahrun-
gen, gemeinsame Feste, konzeptionen, investitionspro-
jekte. deutsch-polnische kulturveranstaltungen richten 
sich immer an Gruppen unterschiedlichen alters und 
mit unterschiedlichen interessen. meinungsverschie-
denheiten bzw. Probleme, die während der zusammen-
arbeit entstehen können, sind normal. es ist wichtig, 
dass man die argumente der anderen Seite anhört, das 
man meinungen austauscht und lösungen sucht, die 
für beide Seiten nützlich sind. das alles hilft beim ge-
genseitigen kennenlernen und bei der überwindung 
von Barrieren und Vorurteilen. 

Welche Rolle sollen die Euroregionen bei der Entwicklung 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit spielen? 
    die euroregionen sind heute in vielen Bereichen tä-
tig. unter anderem werden dort die mittel für kleine 
Projekte im rahmen der europäischen territorialen zu-
sammenarbeit verwaltet und deutsch-polnische Projek-
te initiiert. die euroregionen sind an den Sitzungen der 
deutsch-polnischen regierungskommission für grenz-
überschreitende und interregionale zusammenarbeit 
beteiligt und bilden die zentrale anlaufstelle für den 
deutsch-polnischen jugendaustausch. wir stehen nun 
kurz vor der neuen Förderperiode in der europäischen 
union und die euroregionen sollten verstärkt eine Platt-
form für informationsaustausch, für ideen gemeinsamer 
Projekte sowie für ihre Gestaltung werden. eine eurore-
gion sollte ein dynamisches zentrum der zusammenar-
beit zwischen den benachbarten ländern sein.

Die Euroregion PRO EUROPA VIADRINA erstellte eine 
gemeinsame Handlungsgrundlage, das sogenannte 
Entwicklungs- und Handlungskonzept. Welche der dort 
aufgelisteten Punkte halten Sie für besonders wichtig? 

das entwicklungs- und handlungskonzept wurde selbst-
ständig von der euroregion Pro euroPa Viadrina vor-
bereitet. unser hauptziel ist die Vertiefung der partner-
schaftlichen zusammenarbeit zwischen deutschland 
und Polen, um Potenziale auf beiden Seiten der oder 
nutzbar zu machen. dies können wir erreichen, indem 
wir die kulturelle Vielfalt fördern und unsere Bürger in 
den Prozess miteinbeziehen und wenn wir die Proble-
me, mit denen wir täglich zu tun haben, reduzieren.

in dem konzept werden detaillierte teilziele und 
-maßnahmen formuliert, die zu realisieren sind, um das 
hauptziel zu erreichen. es ist uns bewusst, dass nicht für 
all diese maßnahmen ausreichend finanzielle mittel aus 
dem topf der europäischen territorialen zusammenar-
beit zur Verfügung stehen, doch das, was wir erarbeitet 
haben, ist der tatsächliche Bedarf der euroregion.

Stellen Sie sich vor, wir haben das Jahr 2022 (Red. tat-
sächliches Ende der Förderperiode) und das Ende des 
Operationalen Programms 2014 – 2020 nähert sich. 
Welche Visionen können Sie sich für unsere Euroregion 
PRO EUROPA VIADRINA vorstellen? 

nur positives denken gibt kraft und energie für wei-
tere tätigkeiten. deshalb rechne ich damit, dass – trotz 
unterschiedlicher Bewertungen der politischen Situati-
on in der europäischen union – die realisierung von vie-
len für die euroregion wichtigen Projekten gemeinsam 
gelingt. es wird eine diskussionsplattform entstehen, 
die die Grundlage bildet für eine gemeinsame Suche 
nach lösungen von gleichen Problemen beiderseits 
der oder: z. B. hinsichtlich des demografischen wandels 
sowie im arbeitsmarkt- und Bildungsbereich. die euro-
region sollte den einwohnern bei der Gestaltung ihres 
lebens an der deutsch-polnischen Grenze in einem ver-
einten europa helfen. wir kennen unsere unterschiede 
und wir haben sie genutzt um gemeinsam etwas zu 
erreichen. nur von uns und unserer einstellung sowie 
den Beziehungen zueinander wird es abhängen, wie wir 
unsere zukunft an der deutsch-polnischen Grenze im 
vereinten europa gestalten. 

zdań czy problemy, które powstają w trakcie współpra-
cy, są czymś normalnym. ważne jest, aby wsłuchiwać się  
w argumenty drugiej strony, wymieniać poglądy i szu-
kać rozwiązań korzystnych dla obu stron. to wszystko 
sprzyja wzajemnemu poznaniu się oraz przełamywaniu 
barier i uprzedzeń.

Jaką rolę powinny odgrywać Euroregiony przy rozwoju 
współpracy transgranicznej? 

euroregiony działają obecnie na wielu płaszczyznach, 
między innymi zarządzają środkami przeznaczonymi 
na wsparcie małych projektów w ramach europejskiej 
współpracy terytorialnej, inicjują projekty polsko-nie-
mieckie, uczestniczą w posiedzeniach Polsko-niemiec-
kiej komisji międzyrządowej ds. współpracy Przygranicz-
nej i regionalnej, pełnią funkcję jednostek centralnych 
Polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. jednakże je-
steśmy w przededniu nowej perspektywy finansowej 
unii europejskiej i euroregiony powinny być platformą 
wymiany informacji, pomysłów na wspólne projekty 
oraz miejscem ich kreowania. euroregion powinien być 
prężnym centrum współpracy pomiędzy sąsiadującymi 
krajami.

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA przygotował – jako 
podstawę współpracy – tzw. Koncepcję Rozwoju i Dzia-
łania. Jakie punkty w niej wymienione uważa Pan za 
szczególnie ważne? 

koncepcja rozwoju i działania została przygotowana 
samodzielnie przez euroregion Pro euroPa Viadrina. 
naszym głównym celem jest pogłębianie współpra-
cy partnerskiej w celu wykorzystania transgranicznych 
możliwości. nie można tego osiągnąć bez wykorzysta-
nia różnorodności, potencjału naszych mieszkańców 
oraz bez ograniczenia problemów, z którymi zmierzamy 
się na co dzień.

koncepcja zawiera również cele szczegółowe i kilka-
dziesiąt działań, które należałoby zrealizować, aby nasz 

cel główny został osiągnięty. zdajemy sobie sprawę, że 
na te wszystkie działania nie ma wystarczających środ-
ków z europejskiej współpracy terytorialnej, jednak to, 
co wypracowaliśmy, to są rzeczywiste potrzeby eurore-
gionu.

Proszę sobie wyobrazić, że jest teraz rok 2022 (red. rze-
czywisty koniec okresu wsparcia), Program Współpracy 
2014 – 2020 zbliża się ku końcowi. Jaką wizję naszego 
Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA może Pan sobie 
wyobrazić?  

energię do działania daje pozytywne myślenie, dlate-
go wbrew różnie ocenianej obecnej sytuacji politycznej 
unii europejskiej, liczę, że dzięki efektywnej realizacji 
programu uda się zrealizować wiele ważnych dla eu-
roregionu projektów. Powstanie przestrzeń dyskusji do 
rozwiązywania wspólnych problemów demograficz-
nych czy związanych z rynkiem pracy i edukacji. euro-
region ma pomagać mieszkańcom w zagadnieniach 
związanych z życiem na pograniczu polsko-niemieckim 
w zjednoczonej europie. znamy swoją odmienność  
i wykorzystaliśmy ją dla osiągnięcia wspólnego suk-
cesu. tylko od nas oraz naszych postaw i relacji zależy, 
jak tu – na polsko-niemieckim pograniczu – będziemy  
w przyszłości realizować założenia współpracy w ra-
mach zjednoczonej europy.
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nommen. hier konnten die teilnehmenden außer-
halb eines schulischen lernumfelds Grundkenntnisse 
der nachbarsprache erwerben und sogleich anwen-
den. neben vielen höhepunkten bildete die auffüh-
rung der ergebnisse des theaterworkshops zusam-
men mit der Vorstellung weiterer campaktivitäten 
während eines dorffestes im nahe gelegenen harne-
kop ein ganz besonderes highlight, da die kinder und 
jugendlichen so die möglichkeit erhielten, sich einem 
breiteren Publikum zu präsentieren. 

nauczyć się podstaw języka sąsiada i natychmiast wy-
korzystać zdobyte umiejętności w praktyce. kulmina-
cyjnym momentem była prezentacja wyników warsz-
tatów teatralnych i innych osiągnięć obozowych  
w trakcie święta w niedalekiej wiosce harnekop – 
dzieci i młodzież mogły się wtedy pokazać szerokiej 
publiczności. 

ParTner: 

zespół Szkół w Bogdańcu

TiTel / TyTuł: 

Gemeinsam sind wir stark – adventure-camp 2012
wspólnie jesteśmy silni – adventure camp 2012

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

15. 6. 2012 – 31. 8. 2013

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

17.177,46 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

12.883,10 eur

Ganz im zeichen eines gemeinsamen abenteuers 
führten die Projektpartner ein Feriencamp für deut-
sche und polnische kinder und jugendliche im alter 
von 11 bis 17 jahren durch. neben der gemeinsamen 
Freizeitgestaltung mit Fußball, Volleyball, tischten-
nis und weiteren sportlichen angeboten hatten die 
kinder und jugendlichen Gelegenheit, sich in einem 
theaterworkshop auszuprobieren. in einer eigens er-
stellten campzeitung wurden die ereignisse während 
des camps ebenso festgehalten wie auf einer dVd. 
auch das Sprachkursangebot wurde sehr gut ange-

Partnerzy projektu przeprowadzili obóz dla dzieci  
i młodzieży z Polski i niemiec w wieku od 11 do 17 lat, 
przygotowując go wspólnie pod znakiem przygody. 
oprócz zajęć sportowych, takich jak piłka nożna, siat-
kówka, tenis stołowy i innych, uczestnicy obozu mieli 
możliwość wypróbowania swoich sił w warsztatach 
teatralnych. wydarzenia uwiecznione zostały zarów-
no w gazetce wydawanej w czasie trwania obozu, 
jak i w na płycie dVd. również kurs językowy cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem. uczestnicy mogli 
podczas niego nie tylko poznać szkolne tematy, ale 

amt Barnim-oderBruch / 
związek Gminny Barnim-oderBruch
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gelingen kann, wurde mittels einer machbarkeitsstu-
die erläutert. unter Federführung der zuständigen 
Gemeinden und unter einbeziehung der „interessen-
gemeinschaft zur errichtung einer Fährverbindung 
aurith-urad“ wurde eine entsprechende Studie aus-
gearbeitet und mit den Beteiligten umfassend disku-
tiert und der Öffentlichkeit vorgestellt. an der oder 
zwischen aurith und urad soll in der zukunft eine 
Fähre die beiden Flussufer verbinden. an dieser Stelle 
finden auch seit jahren schon gemeinsame deutsch-
polnische kultur- und Sportsommerfeste statt.

wschodniej strony odry. Pod przewodnictwem obu 
właściwych gmin oraz przy udziale wspólnoty intere-
sów ds. utworzenia połączenia promowego aurith–
urad opracowano odpowiednie analizy, szeroko je 
przedyskutowano z zainteresowanymi i przedstawio-
no mieszkańcom. na odrze miedzy aurith i uradem 
miałby w przyszłości przepływać prom łączący oba 
brzegi rzeki. w tym miejscu odbywają się od dawna 
wspólne niemiecko-polskie kulturalno-sportowe fe-
styny. 

FÄHRVERBINDUNG AURITH – URAD -MACHBARKEITSSTUDIE  STAND 09/2013 
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neben den staatlichen Grenzen, die mit dem Beitritt 
Polens zur europäischen union und dem inkrafttreten 
des Schengen-abkommens zwischen deutschland 
und Polen kaum noch eine rolle im alltag spielen, 
besteht in der region weiterhin eine natürliche Gren-
ze, die durch die oder definiert wird. Vor diesem hin-
tergrund gilt es, weitere möglichkeiten zur überwin-
dung dieser natürliche Grenze zu schaffen. in welcher 
Form dies zwischen den orten aurith auf der westli-
chen Seite und urad auf der östlichen Seite der oder 

oprócz granic państwowych między Polską a niem-
cami, które wraz z wejściem Polski do unii europejskiej 
oraz wejściem w życie układu z Schengen nie odgry-
wają w życiu codziennym już prawie żadnej roli, jest 
jeszcze w regionie naturalna granica w postaci rzeki 
odry. z tego względu trzeba szukać dalszych możli-
wości pokonania tej wodnej granicy. w ramach stu-
dium wykonalności przeanalizowano, w jakiej formie 
można by to rozwiązać między miejscowością aurith 
po zachodniej stronie odry a miejscowością urad po 

amt BrieSkow-Finkenheerd / 
związek Gminny BrieSkow-Finkenheerd

ParTner: 

Gmina cybinka

TiTel / TyTuł: 

Fährverbindung aurith-urad – machbarkeitsstudie
Prom między aurith a uradem – 

studium wykonalności

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

15. 10. 2012 – 15. 10. 2013

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

9.659,00 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

8.210,15 eur
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bauen, wurden begleitend Sprachkurse an den Schu-
len angeboten. 
mit einem gemeinsamen Sportfest wurden die Be-
gegnungen gestartet. Bei einem angelausflug konn-
te der austausch vertieft werden. Bei weiteren Begeg-
nungen setzten sich die Schülerinnen und Schüler 
mit der Geschichte der region und der nachbarn 
auseinander. So wurden u. a. die Gedenkstätte Seelo-
wer höhen, das heimatmuseum lebus und die Stadt 
Gorzów besucht. einen krönenden abschluss bildete 
eine gemeinsame Fahrt an die polnische ostsee, die 
auch zur erstellung von abschlusspräsentationen ge-
nutzt wurde.
während der Begegnungen konnten Vorurteile ab-
gebaut und interkulturelle kompetenzen gefördert 
werden. es entwickelten sich Freundschaften und 
ideen für weitere Begegnungen. mit unterstützung 
der Schülerinnen und Schüler konnte die erfolgrei-
che zusammenarbeit zwischen den Partnergemein-
den gestärkt und auf eine noch breitere Basis gestellt 
werden.

Spotkania rozpoczęto od wspólnej imprezy spor-
towej. na drugiej imprezie – wycieczce wędkarskiej 
– udało się pogłębić wymianę. na kolejnym spotka-
niu uczennice i uczniowie zajęli się historią regionu 
i sąsiadów. wspólnie odwiedzono miejsce pamięci 
Seelower höhen, muzeum regionalne w lebus oraz 
miasto Gorzów wlkp. ukoronowaniem projektu była 
wspólna wycieczka nad polskie wybrzeże morza Bał-
tyckiego, na której przygotowano również prezenta-
cje podsumowujące. 
Podczas spotkań udało się zlikwidować stereotypy i 
rozwinąć kompetencje międzykulturowe. zawiązały 
się przyjaźnie i pomysły na dalsze spotkania. dzięki 
uczniom wzmocniono współpracę między gminami 
partnerskimi i rozszerzono bazę skutecznej koopera-
cji.

mit dem Begegnungsprojekt der oberschule Briesen 
und den oberschulen aus ściechów und Baczyna 
wurde die enge und erfolgreiche zusammenarbeit 
zwischen den Gemeinden odervorland und lubis-
zyn vertieft. mit Beginn des Schuljahres 2011/2012 
wurden mehrere Begegnungen zwischen deutschen 
und polnischen Schülerinnen und Schülern vorberei-
tet und durchgeführt. um Sprachhemmnisse abzu-

dzięki projektowi spotkań szkół z Briesen, ściecho-
wa und Baczyny pogłębiono ścisłą, pełną sukcesów 
współpracę między gminami odervorland oraz lu-
biszyn. w roku szkolnym 2011/2012 przygotowano 
i przeprowadzono wiele spotkań między polskimi  
i niemieckimi uczniami. mogli oni również uczestni-
czyć w kursach językowych, których celem było po-
konanie barier językowych. 

amt oderVorland / 
związek Gminny oderVorland

ParTner: 

Gmina lubiszyn

TiTel / TyTuł: 

„neues wagen – Brücken schlagen“ – deutsch-
polnisches Begegnungsprojekt für jugendliche im 

Grenzland der oder
„śmiało ku nowym inicjatywom, budując mosty” 
– polsko-niemiecki projekt spotkań młodzieży w 

regionie przygranicznym nad odrą

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

9. 9. 2011 – 31. 12. 2012

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

30.306,55 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

25.760,56 eur
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wanderstrecken wurden wichtige informationsmate-
rialien für die wegnutzer erstellt. 
die aufstellung der informationstafeln wurde im rah-
men eines workshops und begleitet von Praktika in 
Betrieben der region von deutschen und polnischen 
jugendliche realisiert. die jugendlichen hatten somit 
die möglichkeit, die region und die nachbarn besser 
kennenzulernen, und gleichzeitig konnten die Schü-
ler erste erfahrungen in verschiedenen Berufsfeldern 
sammeln.

i tablice informacyjne wzdłuż ścieżek rowerowych  
i szlaków pieszych. 
tablice informacyjne wykonane zostały przez polską  
i niemiecką młodzież w ramach warsztatów i podczas 
praktyk w zakładach rzemieślniczych. młodzież miała 
dzięki temu możliwość lepszego poznania regionu  
i sąsiadów, a jednocześnie mogła zebrać pierwsze do-
świadczenia w różnych grupach zawodowych.

in enger zusammenarbeit der Projektpartner und 
unter hinzuziehung weiterer touristischer akteure 
aus der region wurden rad- und wanderstrecken 
ausgewiesen, die es Gästen erleichtert, die region zu 
erschließen und hierbei Grenzen zu überwinden. in 
einem intensiven Prozess mit eigens eingerichteten 
arbeitsgruppen und workshops wurden nach Befah-
rung möglicher Strecken gemeinsam wegführungen 
abgestimmt und festgelegt. mit zweisprachigen Bro-
schüren und informationstafeln entlang der rad- und 

w ramach ścisłej współpracy między partnerami 
projektu i przy zaangażowaniu lokalnych środowisk 
turystycznych oznaczono ścieżki rowerowe i piesze, 
umożliwiając gościom lepsze poznanie regionu i – 
tym samym – pokonanie granic. Podczas intensywnej 
pracy w utworzonych w tym celu grupach roboczych, 
na warsztatach, po przejechaniu możliwych ścieżek, 
wspólnie uzgodniono i ustalono trasy turystyczne. 
Przygotowano również ważne materiały informa-
cyjne dla gości, opracowując dwujęzyczne broszury  

amt SchlauBetal / 
związek Gminny SchlauBetal

ParTner: 

amt Brieskow-Finkenheerd, Gmina cybinka

TiTel / TyTuł: 

netzwerk für einen grenzüberschreitenden 
rad- und wandertourismus

Sieć turystyki transgranicznej rowerowej i pieszej

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 7. 2013 – 31. 7. 2014

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

41.212,75 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

35.030,83 eur
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wurde dann ausgiebig gemeinsam gefeiert. auf dem 
Programm standen z. B. die wettbewerbe der Freiwil-
ligen Feuerwehren, u. a. aus libbenichen, marxdorf, 
dolgelin, alt mahlisch und der polnischen Gemeinde 
kłodawa. die teilnehmer maßen sich im löschangriff, 
in Gruppenstafetten sowie im 5-mal-80-meter-lauf. 
am schnellsten war die Freiwillige Feuerwehr aus 
mahlisch, die sich den amtswanderpokal sicherte. Bei 
den jugendmannschaften konnten sich die teilneh-
mer aus libbenichen und Seelow behaupten. auch 
wenn nicht alle mannschaften den ersten Platz bele-
gen konnten, waren doch alle mit engagement bei 
der Sache. Von besonderem interesse waren die je-
weiligen arbeitsweisen der Freiwilligen Feuerwehren.
neben den wettkämpfen gab es auch in der neu-
entempeler kirche einiges zu erleben. die chöre aus 
kłodawa und alt rosenthal präsentierten ihr gesang-
liches können. einen höhepunkt bildete dabei der 
gemeinsame auftritt der chöre, die ein gemeinsam 
einstudiertes lied vortrugen.

kład konkursy straży pożarnych między innymi z lib-
benichen, marxdorf, dolgelin, alt mahlisch i polskiej 
gminy kłodawa. uczestnicy zmierzyli się w gaszeniu, 
sztafecie grupowej oraz biegu 5 × 80 m. najszybsza 
była ochotnicza straż pożarna z alt mahlisch, zdoby-
wając puchar przechodni. w drużynach młodzieżo-
wych zwyciężyli uczestnicy z libbenichen i Seelow. 
nawet jeśli nie wszyscy mogli zdobyć pierwsze miej-
sce, to całym sercem zaangażowali się w rozgrywki. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się metody 
pracy ochotniczej straży pożarnej.
oprócz zawodów strażackich również w kościele  
w neuentempel na gości czekało sporo atrakcji. chó-
ry z kłodawy i alt rosenthal zaprezentowały swoje 
muzyczne umiejętności. kulminacyjnym punktem 
był wspólny występ chórów, które razem zaśpiewały 
wcześniej przygotowaną pieśń.

das ausgeprägte dorfleben und das engagement 
der neuentempeler einwohner führten dazu, dass 
im jahre 2014 mehrere jubiläen begangen werden 
konnten. das dorf, ein ortsteil der Gemeinde Vierlin-
den, feierte sein 760-jähriges Bestehen. hinzu kam 
der 110. jahrestag der Freiwilligen Feuerwehr. 
zu den Feierlichkeiten wurde auch die polnische 
Partnergemeinde kłodawa eingeladen. die Gäste 
wurden am ortseingang begrüßt, ein gemeinsamer 
umzug führte durch das dorf zum halben See. hier 

dzięki aktywności i zaangażowaniu mieszkańców  
z neuentempel świętowano w roku 2014 kilka jubile-
uszy. wieś należąca do gminy Vierlinden obchodziła 
760-lecie istnienia oraz 110-lecie pracy ochotniczej 
Straży Pożarnej. 
na uroczystości zaproszono również gminę partner-
ską – kłodawę. Gości z Polski powitano na wjeździe 
do neuentempel, a następnie wspólny pochód ruszył 
przez wieś nad jezioro halbesee. tutaj rozpoczęły się 
długie uroczystości. w programie znalazły się na przy-

amt Seelow-land / 
związek Gminny Seelow-land

ParTner: 

Gmina kłodawa

TiTel / TyTuł: 

ein ganzes dorf feiert mit Freunden am halben See
cała wieś bawi się z przyjaciółmi nad jeziorem 

halbesee

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

17. 2. 2014 – 30. 6. 2014

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

6.957,56 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

5.913,93 eur
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jektumsetzung wurde eine bisher bestehende lücke 
in der Berufsorientierung geschlossen, indem die je-
weiligen angebote der Berufsorientierung um den 
grenzübergreifenden aspekt ergänzt wurden.
während des Projektes fanden deutsch-polnische 
Begegnungen zur Förderung interkultureller kompe-
tenzen statt. hier konnten Vorurteile abgebaut und 
ein Verständnis für die jeweils andere nationalität ver-
mittelt werden. Bei weiteren treffen hatten jugend-
liche die Gelegenheit, ihr können in den Bereichen 
holz- und metallbearbeitung, elektrotechnik und 
hauswirtschaft zu erproben. darüber hinaus wurden 
unternehmen auf deutscher und polnischer Seite be-
sichtigt.
die positive resonanz bei den Beteiligten verdeut-
lichte die notwendigkeit grenzüberschreitender an-
gebote der Berufsorientierung. zum Projektabschluss 
wurde daher eine weiterführung des entstandenen 
deutsch-polnischen netzwerkes zur Berufsorientie-
rung angeregt und vereinbart.

projektu wypełniono istniejącą lukę, poprzez uzupeł-
nienie dotychczasowych ofert orientacji zawodowej 
o aspekty transgraniczne.
w trakcie projektu odbyły się polsko-niemieckie spo-
tkania rozwijające kompetencje międzykulturowe. 
dzięki podjętym działaniom można było usuwać 
stereotypy i budować zrozumienie dla drugiej naro-
dowości. Podczas kolejnych spotkań młodzież mia-
ła możliwości wypróbowania swoich umiejętności  
w branżach obróbki drewna, metali, elektrotechnicz-
nej i zarzadzania gospodarstwem domowym. zwie-
dzano również przedsiębiorstwa po polskiej i nie-
mieckiej stronie odry.
Pozytywny reakcja uczestników potwierdziła koniecz-
ność stworzenia ofert transgranicznych w dziedzinie 
orientacji zawodowej. w związku z tym na zakończe-
nie projektu zaproponowano i uzgodniono utrzymy-
wanie sieci polsko-niemieckiej ds. orientacji zawodo-
wej.

das Projekt diente der etablierung eines deutsch-pol-
nischen netzwerkes zur Berufsorientierung in der eu-
roregion Pro euroPa Viadrina. unter der leitung 
des bbw Berufsbildungszentrum Frankfurt (oder) 
Gmbh erarbeiteten lehrer, Pädagogen, Schüler, un-
ternehmen sowie weitere relevante akteure der Be-
rufsorientierung ein konzept zur umsetzung. zu Be-
ginn wurden ziele und künftige Vorhaben erfasst und 
in modulen gruppiert. die weitere zusammenarbeit 
orientierte sich entlang dieser module. mit der Pro-

celem projektu było stworzenie polsko-niemieckiej 
sieci doradztwa zawodowego w euroregionie Pro 
euroPa Viadrina. Pod kierownictwem spółki cen-
trum kształcenia zawodowego bbw we Frankfurcie 
nad odrą pedagodzy, nauczyciele, uczniowie, przed-
siębiorcy oraz inni zainteresowani orientacją zawodo-
wą opracowali koncepcję realizacji projektu. na po-
czątku sformułowano cele oraz zadania na przyszłość 
i posegregowano je w grupy. dalsza praca przebiega-
ła w oparciu o zdefiniowane moduły. dzięki realizacji 

BBw BildunGSzentrum 
FrankFurt (oder) GmBh 

ParTner: 

Gmina Słubice, Gimnazjum nr 1 im. hm. 
z. imbierowicza w Słubicach, Gimnazjum nr 2 

w Słubicach, hauptschule letschin

TiTel / TyTuł: 

Berufsorientierung in der Grenzregion
doradztwo zawodowe w regionie przygranicznym

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 5. 2013 – 30. 8. 2014

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

23.162,37 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

35.030,83 eur
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fünfeinhalb kilometern durch die Straßen dieser 
schönen ortschaft. alle erhielten zur erinnerung an-
hänger und t-Shirts und die Sieger der einzelnen ka-
tegorien auch Sachpreise und Pokale. 
an der Veranstaltung nahmen Bürger aus den Ge-
meinden Bledzew, Braunsdorf (Sängerkreis oder-
Spree) und ritz-neundorf sowie viele einwohner der 
euroregion Pro euroPa Viadrina teil. 
die teilnehmer wetteiferten nicht nur beim zisterzi-
enser-lauf miteinander, sondern sie konnten auch 
die Geschichte der ortschaft kennenlernen, neue Be-
kanntschaften schließen und ihre Sprachkompeten-
zen ausbauen. 

breloki i koszulki, a zwycięzcy poszczególnych kate-
gorii – także nagrody rzeczowe i puchary. 
w imprezie uczestniczyli mieszkańcy gminy Bledzew, 
Braunsdorf (Sängerkreis oder-Spree) i ritz-neundorf 
oraz wielu innych mieszkańców euroregionu Pro eu-
roPa Viadrina. 
dzięki Biegowi cysterskiemu, uczestnicy nie tylko ry-
walizowali sportowo, ale także poznali historię miej-
scowości, zawarli nowe znajomości i podnieśli swoje 
kompetencje językowe.

das Projekt hatte zum ziel, die Bürger der Gemeinden 
Bledzew, Braunsdorf und ritz-neundorf zu integrie-
ren, touristische, historische und kulturelle reize der 
region zu erschließen sowie ein aktives und gesun-
des leben durch die teilnahme am Straßenlauf zu 
fördern. 
die hauptveranstaltung fand am 26. august 2012 
in Bledzew statt. die teilnehmer liefen an vielen his-
torischen denkmälern vorbei über eine Strecke von 

celem projektu była integracja mieszkańców gminy 
Bledzew, Braunsdorf i ritz-neundorf oraz promocja 
walorów turystycznych, historycznych i kulturowych 
regionu, wspieranie aktywności fizycznej i zdrowego 
trybu życia poprzez udział w biegu ulicznym. 
Główna impreza projektu odbyła się 26 sierpnia 2012 
w Bledzewie. uczestnicy pobiegli ulicami tej – boga-
tej w zabytki i pamiątki historyczne – miejscowości, 
na dystansie 5,5 km. wszyscy otrzymali pamiątkowe 

Gmina Bledzew / 
Gemeinde Bledzew

ParTner: 

Sängerkreis oder-Spree e. V.

TiTel / TyTuł: 

2. internationaler zisterzienser-lauf: auf den Spuren 
gemeinsamer Vergangenheit

międzynarodowy Bieg cysterski śladami wspólnej 
przeszłości – 2 edycja

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

28. 5. 2012 – 30. 9. 2012

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

3.889,26 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

2.916,95 eur
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Petershagen/eggersdorf seit zehn und mit der Ge-
meinde Prötzel seit zwei jahren zusammen. es wur-
den bereits verschiedene Projekte zur aktivierung von 
Schülern, Senioren und Vereinen durchgeführt. die-
ses Projekt wurde realisiert, damit die einwohner der 
Partnergemeinden die ländlichen Bräuche und tra-
ditionen kennenlernen, z. B. das erntedankfest oder 
Festumzüge, die die landwirtschaftlichen Produkte 
präsentieren. das wichtigste ereignis des Projektes 
fand am 15. September in jeniniec während der Ver-
anstaltung „2. jahresfest: ländliche Farben und Gaben 
im deutsch-polnischen Grenzgebiet“ statt. die Veran-
staltung begann mit einem kirchlichen erntedankfest. 
danach ging ein bunter umzug durch das dorf zum 
hauptplatz, wo Spiele und der wettbewerb „o złotą 
Bulwę“ stattfanden. die aussteller wetteiferten um 
die schönste Gemüsekomposition, den schönsten 
Stand, das leckerste Gemüse-Fleisch-Gericht und die 
größten Gartengemüse. lokale amateurkünstler und 
Volksgruppen aus deutschland und Polen begleite-
ten das Programm künstlerisch. während der Veran-
staltung wurden in Bogdaniec auch die meisterschaf-
ten im kartoffelkuchen-essen ausgetragen.

czące aktywizacji młodzieży szkolnej, seniorów czy 
stowarzyszeń. niniejszy projekt został zrealizowany, 
by mieszkańcy partnerskich gmin lepiej poznali zwy-
czaje i obrzędy wsi, np. obrzęd kościelny związany z 
dziękczynieniem za plony czy barwny korowód pre-
zentujący dary ziemi. najważniejsze wydarzenia zapi-
sanie w projekcie odbyły się 15 września w jenińcu, 
podczas imprezy „Barwy i dary wsi na pograniczu 
polsko-niemieckim. ii edycja”. rozpoczęła się ona od 
obrzędu kościelnego związanego z dziękczynieniem 
za plony, następnie barwny korowód przemaszerował 
przez wieś na miejsce zabawy, gdzie odbył się kon-
kurs „o złotą Bulwę”. wystawcy brali udział w konkur-
sie np. na warzywną kompozycję, na najładniejsze 
stoisko, na najsmaczniejsza potrawę warzywną i mię-
sno-warzywną oraz na największy okaz z ogródka. nie 
zabrakło prezentacji wokalnych lokalnych artystów 
amatorów oraz zespołów folklorystycznych z Polski i 
niemiec, a także i mistrzostw Bogdańca w jedzeniu 
babki ziemniaczanej. 

durch das Projekt sollten tradition und Brauchtum im 
ländlich geprägten Grenzgebiet gefördert werden. 
außerdem diente das Projekt dem austausch zwi-
schen landwirten aus Polen und deutschland. mit 
dem kennenlernen der kultur der nachbarn wurde 
ein Beitrag zur Festigung der kulturellen identität ge-
schaffen. durch die zusammenarbeit konnten neue 
kontakte geknüpft und die Verständigung vertieft 
werden. 
die Gemeinde Bogdaniec arbeitet mit der Gemeinde 

Projekt miał za zadanie promować tradycje i obyczaje 
wsi pogranicza polsko-niemieckiego, służyć wymia-
nie doświadczeń między rolnikami z Polski i niemiec, 
pogłębiać własną tożsamość kulturową, przyczyniać 
się do poznawania kultury sąsiada zza odry oraz na-
wiązywania przez społeczności lokalne kontaktów 
opartych na współpracy i zrozumieniu. 
Gmina Bogdaniec współpracuje z gminą Petersha-
gen/eggersdorf od dziesięciu lat, a z Prötzel – od 
dwóch lat. dotychczas realizowano projekty doty-

Gmina BoGdaniec / 
Gemeinde BoGdaniec

ParTner: 

Gemeinde Petershagen/eggersdorf, Gemeinde Prötzel

TiTel / TyTuł: 

2. jahresfest: ländliche Farben und Gaben im 
deutsch-polnischen Grenzgebiet 

Barwy i dary wsi na pograniczu polsko-niemieckim. 
2 edycja

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

6. 9. 2012 – 30. 10. 2012

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

7.808,36 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

5.856,27 eur
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(oder) und die kreismusikschule märkisch-oderland 
beteiligt. zusammen erarbeiteten die musikschulen 
ein konzept zur umsetzung der oper mit deutschen 
und polnischen jugendlichen. man entschloss sich, 
die Proben zuerst in den jeweiligen musikschulen 
durchzuführen. als zweiten Schritt fanden gemeinsa-
me Proben statt. an den Probenwochenenden trafen 
sich die jugendlichen von beiden Seiten der oder, 
um gemeinsam an der adaption der „Bettleroper“ zu 
arbeiten. dabei wurde das orchester mit polnischen 
jugendlichen besetzt. die Sänger und Schauspie-
ler waren Schüler der deutschen musikschulen. die 
Probenwochenenden fanden auf der Burg Beeskow 
sowie in der musikschule Frankfurt (oder) statt. wäh-
rend der Proben und der gemeinsam gestalteten 
Freizeit konnten sich die teilnehmer besser kennen-
lernen und über die oper hinaus austauschen.
die „Bettleroper“ wurde dann auf beiden Seiten der 
oder zur aufführung gebracht. Vom 21. – 23. juni 
2013 traten die jugendlichen im rahmen der bran-
denburgischen landesmusikschultage in Beeskow, 
eberswalde und Frankfurt (oder) auf. weitere auffüh-
rungen folgten vom 28. – 30. juni 2013 in choszczno, 
Stargard Szczeciński und Sulęcin. der große anklang, 
den die inszenierung der „Bettleroper“ fand, ist ein 
Beweis für die erfolgreiche grenzüberschreitende zu-
sammenarbeit aller Beteiligten.

cowały koncepcję realizacji opery przy udziale polskiej 
i niemieckiej młodzieży. zdecydowano, że początko-
wo próby odbywać się będą oddzielnie w poszcze-
gólnych szkołach muzycznych. w drugiej fazie zor-
ganizowano wspólne próby. w weekendy uczniowie 
szkół po obu stronach odry spotykali się, by praco-
wać nad adaptacją Opery żebraczej. w orkiestrze grała 
młodzież z Polski. śpiewacy pochodzili ze szkół nie-
mieckich. Próby w weekendy odbywały się na zamku 
Beeskow oraz w szkole muzycznej we Frankfurcie nad 
odrą. Podczas prób oraz wspólnie spędzanego czasu 
wolnego uczestnicy mogli się lepiej poznać i wymie-
niać poglądy na temat opery.
Operę żebraczą wystawiono po obu stronach odry.  
w dniach 21-23 czerwca 2013 roku młodzież wystąpi-
ła w ramach Brandenburskich dni Szkół muzycznych 
w Beeskow, eberswalde oraz we Frankfurcie nad odrą. 
kolejne przedstawienia pokazano w dniach 28-30 
czerwca 2013 w choszcznie, Stargardzie Szczecińskim 
i Sulęcinie. ogromne uznanie, jakie zdobyła insceniza-
cja opery żebraczej, jest dowodem na pełną sukcesu 
współpracę wszystkich uczestników.

mit der deutsch-polnischen inszenierung der „Bett-
leroper“ setzten das Bildungs-, kultur- und musik-
schulzentrum Burg Beeskow und die musikschule 
aus choszczno ihre erfolgreiche zusammenarbeit der 
vergangenen jahre fort.
an der durchführung des Projektes waren zudem 
die musikschulen aus Stargard Szczeciński, Frankfurt 

inscenizacja Opery żebraczej była kontynuacją pełnej 
sukcesów współpracy z poprzednich lat między cen-
trum edukacji, kultury i muzyki zamku Beeskow oraz 
Szkołą muzyczną z choszczna.
w projekcie wzięły też udział Szkoła muzyczna ze 
Stargardu Szczecińskiego, z Frankfurtu nad odrą oraz  
z powiatu märkisch-oderland. Szkoły wspólnie opra-

BurG BeeSkow – BildunGS-, kultur- und muSik-
Schulzentrum deS landkreiSeS oder-SPree 

ParTner: 

Państwowa wyższa Szkoła muzyczna w choszcznie, 
Państwowa Szkoła muzyczna w Stargardzie 
Szczecińskim, musikschule Frankfurt (oder), 

kreismusikschule märkisch-oderland

TiTel / TyTuł: 

musikschule ohne Grenzen. deutsch-polnisches 
musiktheaterprojekt „die Bettleroper“

Szkoła muzyczna bez granic. Polsko-niemiecki projekt 
muzyczno-teatralny „opera żebracza”

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 8. 2012 – 30. 8. 2013

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

9.861,46 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

8.484,24 eur
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Grenzen zu überwinden verlieh dem workshop einen 
besonderen reiz. die ergebnisse der gemeinsamen 
arbeit wurden in den Gymnasien in wriezen und 
Słubice mit der Präsentation mehrerer theaterszenen 
einem breiteren Publikum vorgestellt. mit der erstel-
lung eines dokumentarfilms, der neben der doku-
mentation gleichzeitig anregung für weitere Projekte 
bietet, rundeten die teilnehmenden ihren workshop 
und die erfolgreiche zusammenarbeit ab.

wspólnej pracy przedstawione zostały szerokiej pu-
bliczności w gimnazjum w wriezen oraz Słubicach, 
gdzie pokazano wiele opracowanych scenek teatral-
nych. uwieńczeniem udanej współpracy było nakrę-
cenie filmu dokumentarnego, który stał się nie tylko 
zapisem wypracowanych rezultatów, ale również 
bodźcem do realizacji kolejnych projektów.

zur Förderung des austauschs und der Begegnung 
initiierten die Projektpartner einen theater-workshop 
für und mit jugendlichen aus deutschland und Polen. 
das Gut reichenow bot den jugendlichen hierbei ei-
nen idealen ort. Gemeinsam mit den theaterpädago-
gen anja haeusser und daniel unsöld entwickelten 
die jugendlichen in gemischten workshops theater-
szenen zu selbstgewählten themen. ihre Gedanken 
und Gefühle in theaterbildern zum ausdruck zu brin-
gen war für die teilnehmenden jugendlichen eine 
besondere erfahrung. hierbei in mehrfacher hinsicht 

wspierając wymianę oraz spotkania, partnerzy pro-
jektu zainicjowali warsztaty teatralne dla młodzieży 
z Polski i niemiec. majątek reichenow stanowił dla 
tego celu idealne miejsce. wspólnie z pedagogami 
teatralnymi anją haeusser i danielem unsöld młodzi 
ludzie opracowali scenki teatralne w mieszanych gru-
pach na wybrane tematy. Przekazywanie myśli i uczuć 
w obrazach teatralnych było dla młodych uczestni-
ków projektów wyjątkowym doświadczeniem. dzięki 
temu pokonywano granice w wielu perspektywach, 
co nadało warsztatom szczególnego uroku. wyniki 

colaBoratiVe e. V.

ParTner: 

zespół Szkół licealnych im. zbigniewa herberta 
w Słubicach

TiTel / TyTuł: 

nachbar-Sąsiad. eine interkulturelle Begegnung 
polnischer und deutscher jugendlicher

Sąsiad-nachbar. Spotkanie interkulturowe polskiej 
i niemieckiej młodzieży

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

2. 11. 2009 – 15. 2. 2010

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

13.420,79 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

11.407,67 eur
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an informationsständen präsentierten die Projekt-
partner, Vereine und Sportgruppen aus deutschland 
und Polen sowie multiplikatoren des Sports und des 
tourismus der region ihre angebote.
Begleitet von musik und einem vielfältigen angebot 
der regionalen küche nutzten die teilnehmer die Ge-
legenheit, sich kennenzulernen.

tami sportowymi, po zabawy rekreacyjno-sportowe 
dla najmłodszych. 
Podczas imprezy nie zabrakło stoisk promujących 
partnerów projektu, poszczególne grupy sportowe  
z Polski i niemiec oraz lokalne grupy i stowarzyszenia 
czy animatorów ruchu sportowo-turystycznego w re-
gionie. 
uczestnicy mieli też okazję do poznania się podczas 
kulturalno-rozrywkowej biesiady. 

mit einem gemeinsamen Sportfest, das von einem 
breiten kulturprogramm begleitet wurde, wurde ein 
Beitrag zur integration der Bürger der nachbarge-
meinden geleistet. mit dem Projekt wurde der Gedan-
ke einer gesundheitsbewussten lebensführung, der 
aktiven erholung und des amateursports gefördert.
höhepunkt des Projektes war ein offenes Fest, das am 
28. juni 2014 im Stadion der Gemeinde cybinka statt-
fand. die teilnehmer konnten sich an verschiedenen 
sportlichen aktivitäten beteiligen: nordic walking, 
Sporttanz und kinderspiele für die kleinsten. 

celem projektu była integracja mieszkańców gmin 
partnerskich poprzez udział we wspólnej imprezie 
sportowo-rekreacyjnej połączonej z festynem o cha-
rakterze kulturalno-rozrywkowym. niezwykle istotna 
była także promocja zdrowego stylu życia, aktywnego 
wypoczynku i sportu amatorskiego.
kulminacyjnym momentem projektu był otwarty fe-
styn, który odbył się 28 czerwca 2014 roku przy sta-
dionie miejskim w cybince. uczestnicy mieli okazję 
wziąć udział w różnych zabawach sportowych – od 
marszu nordic walking, przez pokaz tańca z elemen-

Gmina cyBinka / 
Gemeinde cyBinka

ParTner: 

amt Brieskow-Finkenheerd

TiTel / TyTuł: 

Sportsamstag in cybinka 
Sportowa sobota w cybince

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 6. 2014 – 31. 7. 2014 

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

13.667,18 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

11.617,10 eur
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ein weiteres argument für die organisation des Fes-
tes war der wille, deutsche und polnische kulinari-
sche erfahrungen auszutauschen. die Veranstaltung, 
die ein höhepunkt des Projektes war, fand am 2. 
September 2012 in deszczno statt. Sie hatte einen 
kulturellen und unterhaltenden charakter. während 
der Veranstaltung gab es einen deutsch-polnischen 
kochworkshop und die amateurmeisterschaften 
der Grenzregion im Geflügelgrillen. auf dem hähn-
chenplatz wurde ein ganzer markt mit lokalen und 
regionalen Produkten und Spezialitäten von beiden 
Seiten der Grenze aufgebaut. auf der Bühne traten 
tanz- und Sängergruppen sowie junge künstler aus 
der Gemeinde deszczno auf. 
ein zusätzliches ergebnis des Projektes war ein 
deutsch-polnischer Prospekt mit rezepten und Bil-
dern von Geflügelgerichten, die während der ama-
teurmeisterschaften der Grenzregion im Geflügel-
grillen zubereitet worden waren. der Prospekt wurde 
in 1.000 exemplaren herausgegeben und am 12. 
oktober bei der abschlussveranstaltung präsentiert. 
Verteilt wurden die Prospekte an beide Partner des 
Projektes, lokale Selbstverwaltungen, nGos, Schulen, 
dorffrauengruppen sowie an die Gemeinden deszcz-
no und Prötzel und andere dörfer.

nością, jest zdrowa rywalizacja podczas mistrzostw  
w grillowaniu drobiu. 
chęć wymiany polskich i niemieckich doświadczeń 
kulinarnych była dodatkowym argumentem przema-
wiającym za koniecznością organizacji święta Pieczo-
nego kurczaka. ta impreza, będąca punktem kulmi-
nacyjnym projektu, odbyła się 2 września 2012 roku 
w deszcznie. miała charakter kulturalno-rozrywkowy. 
w jej trakcie odbyły się polsko-niemieckie warsztaty 
kulinarne, amatorskie mistrzostwa pogranicza w gril-
lowaniu drobiu, na „Placu kurczakowym” została usta-
wiona imponująca wioska kulinarna oferująca lokalne 
i regionalne specjały serwowane przez wytwórców  
z obu stron granicy. na scenie prezentowały się lokal-
ne amatorskie grupy taneczne i śpiewacze oraz mło-
dzi artyści reprezentujący gminę deszczno. 
dodatkowym jego rezultatem było wydanie polsko-
-niemieckiego folderu kulinarnego zawierającego 
przepisy (ze zdjęciami) na potrawy z drobiu, które zo-
stały przygotowane podczas amatorskich mistrzostw 
Pogranicza w Grillowaniu drobiu. Promocja folderu 
wydanego w 1000 egzemplarzy odbyła się 12 paź-
dziernika, podczas spotkania zamykającego projekt. 
Folder trafił do obu partnerów projektu, samorządów 
lokalnych, organizacji pozarządowych, szkół, kół Go-
spodyń wiejskich, sołectw oraz mieszkańców gminy 
deszczno i gminy Prötzel 

das Fest des gebratenen hähnchens – amateurmeis-
terschaften im Geflügelgrillen – ist eine der größten 
regionalen Veranstaltungen in den Sommerferien. Sie 
hat zum ziel, die lokale Gemeinschaft zu integrieren, 
das Bewusstsein über das lokale kulturerbe bezüglich 
der Geflügelproduktion zu stärken sowie gesunde er-
nährung und Geflügelprodukte lokaler Produzenten 
zu fördern. die Veranstaltung erfreute sich großer Be-
liebtheit, insbesondere dank des spannenden wett-
bewerbs während der Grill-meisterschaften. 

święto Pieczonego kurczaka – amatorskie mistrzo-
stwa Pogranicza w Grillowaniu drobiu to jedna  
z największych wakacyjnych imprez plenerowych  
w regionie. jej celem jest integracja społeczno-
ści lokalnej, podnoszenie świadomości dotyczącej 
dziedzictwa lokalnego i kulturowego związanego  
z produkcją drobiu, a także promocja zdrowego od-
żywiania i produktów wytwarzanych z drobiu przez 
lokalnych producentów. istotnym elementem, który 
powoduje, że impreza cieszy się ogromną popular-

Gmina deSzczno / 
Gemeinde deSzczno

ParTner: 

Gemeinde Prötzel

TiTel / TyTuł: 

Fest des Brathähnchens – amateurmeisterschaften der 
Grenzregion im Geflügelgrillen

święto Pieczonego kurczaka – amatorskie mistrzostwa 
Pogranicza w Grillowaniu drobiu

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

16. 8. 2012 – 31. 10. 2012

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

12.214,62 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

9.160,97 eur
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am ersten tag der Veranstaltung dobiegniew cup 
2013 fand ein innovativer, wissenschaftlicher work-
shop statt, der das ziel verfolgte, den zugang zur wis-
senschaft zu erleichtern und bei den jugendlichen 
das interesse an neuem zu wecken. am 7. juli 2013 
waren alle Projektteilnehmer bei der feierlichen eröff-
nung des turniers dabei und gingen anschließend in 
einem umzug vom t.-Starca-Platz zum Stadion an der 
leśna-Straße in dobiegniew. am 8. juli 2013 began-
nen die Spiele, die bis zum 12. juli 2013 ausgetragen 
wurden. zwischen den einzelnen Spielen konnten 
die teilnehmer zusätzliche angebote nutzen So ver-
brachten sie die zeit am See, wo sie tretboote, kanus 
und Segelboote zur Verfügung hatten, auf tennis- 
und Volleyballplätzen oder auch im Skatepark. am 
10. juli 2013 wurde ein gemeinsamer ausflug nach 
Gorzów wlkp. zu einem Speedway-rennen organi-
siert. am 12. juli gab es das Finale, die abschlusszere-
monie, die Preisverleihung und ein musikfest.

Pierwszego dnia turnieju dobiegniew cup 2013 
odbyły się innowacyjne warsztaty naukowe mające 
na celu upowszechnienie dostępu do nauki i roz-
budzenie nowych zainteresowań wśród młodzieży.  
7 lipca 2013 wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział  
w uroczystej inauguracji turnieju i korowodzie mło-
dych sportowców z placu t. Starca na stadion miejski 
przy ul. leśnej w dobiegniewie. 8 lipca 2013 rozpoczęły 
się rozgrywki sportowe, które trwały do 12 lipca 2013. 
Pomiędzy poszczególnymi meczami uczestnicy pro-
jektu brali udział w zajęciach dodatkowych, spędzali 
wolny czas nad jeziorem (rowery wodne, kajaki, ża-
glówki), na kortach tenisowych, boiskach do siatkówki 
oraz w skate parku. 10 lipca 2013 zorganizowano wy-
jazd integracyjny do Gorzowa wlkp. na mecz żużlowy.  
12 lipca odbyły się rozgrywki finałowe, ceremonia za-
kończenia turnieju z wręczaniem nagród i festyn mu-
zyczny. 

ziel des Projektes war es, den gesunden Sports- und 
teamgeist in der deutsch-polnischen Gruppe zu för-
dern sowie die entwicklung des wissenschaftlichen 
interesses bei kindern und jugendlichen im alter von 
10 bis 15 jahren zu unterstützen.
die wichtigste Veranstaltung des Projektes, der 5. do-
biegniew cup, fand vom 6. bis 13. juli 2013 in dobie-
gniew statt. an dem Projekt nahmen einwohner der 
euroregion Pro euroPa Viadrina teil, darunter eine 
Fußballmannschaft mit Betreuern vom Sportklub des 
Projektpartners amt Golzow.

celem projektu było propagowanie idei zdrowej ry-
walizacji sportowej i umiejętności współpracy w ze-
spole – w grupie polsko-niemieckiej oraz wspieranie 
rozwoju potencjału naukowego dzieci i młodzieży  
w wieku 10-15 lat.
5. edycja turnieju dobiegniew cup, będącego naj-
istotniejszym elementem projektu, odbyła się w do-
biegniewie w dniach 6-13 lipca 2013 roku. działania 
projektowe objęły mieszkańców euroregionu Pro 
euroPa Viadrina, w tym drużynę piłkarską i ich 
opiekunów z Golzow z klubu sportowego partnera 
projektu – związku Gminnego Golzow.

Gmina doBieGniew / 
Gemeinde doBieGniew

ParTner: 

amt Golzow

TiTel / TyTuł: 
dobiegniew cup 2013

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

13. 5. 2013 – 30. 9. 2013

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

8.462,34 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

4.231,17 eur
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im zentrum des Projektes stand der 8. kastellans-
markt, der am 15. juni 2013 stattfand. diese Veranstal-
tung ist bereits seit jahren bekannt und verbindet ein 
vielfältiges künstlerisches Programm, insbesondere 
von tanzgruppen, mit der Präsentation von Produk-
ten regionaler handwerker und (amateur-)künstler 
aus deutschland und Polen. 
der markt begann traditionell mit dem turmlied, dem 
sogenannten kastellanslied. anschließend führten 
tanzgruppen aus Peitz und drezdenko auf der Büh-
ne ihre tänze auf, es folgte die Vorstellung der wer-
ke von amateur-künstlern. im anschluss gab es die 
Gelegenheit zur gemeinsamen erholung auf einem 
kleinen rummelplatz und zur Verkostung polnischer 
Produkte und Spezialitäten aus regionaler Produktion. 
insbesondere jugendliche aus deutschland und 
Polen nutzten die Gelegenheit zum erfahrungsaus-
tausch und zur aktiven Freizeitgestaltung.

wydarzenie artystyczne, które łączy bogaty program 
wydarzeń kulturalnych, występy taneczne oraz pre-
zentacje wyrobów rękodzielniczych i rzemieślniczych 
twórców ludowych z Polski i niemiec. 
jarmark tradycyjnie rozpoczął się hejnałem kaszte-
lańskim. następnie amatorskie grupy taneczne z Peitz  
i drezdenka zaprezentowały swój dorobek artystycz-
ny na scenie plenerowej. kolejnym punktem spotka-
nia była prezentacja dzieł sztuki nieprofesjonalnej, 
wspólny relaks w wesołym miasteczku i degustacja 
polskich potraw regionalnych na specjalnie do tego 
celu przygotowanych stoiskach. 
młodzież z Polski i z niemiec miała okazję poznać się, 
wymienić doświadczenia i aktywnie spędzić wolny 
czas. 

ziel des Projektes war die Präsentation von werken 
der regionalen hand- und kunsthandwerker, von tän-
zen deutscher und polnischer tanzgruppen sowie die 
Verbesserung der möglichkeiten zur Förderung ihrer 
zusammenarbeit. das knüpfen neuer kontakte zwi-
schen den Gruppen, der abbau von Barrieren und 
Vorurteilen innerhalb der gegenseitigen Beziehun-
gen und die Verbreitung des kulturellen erbes, der 
künstlerischen werke und der in einem weiten Sinne 
verstandenen regionalen kunst und kultur bildeten 
weitere Säulen des Projektes. 

celem projektu była prezentacja dorobku twórczego 
rękodzielników i rzemieślników oraz dorobku cho-
reograficznego polskich i niemieckich amatorskich 
zespołów tanecznych, udoskonalanie metod ich 
promocji, nawiązanie współpracy między zespołami  
z obu stron granicy, przełamywanie barier i uprzedzeń 
we wzajemnych relacjach, a także upowszechnianie 
dziedzictwa kulturowego, dorobku artystycznego  
i szeroko pojętej kultury i sztuki. 
Główna część projektu to Viii jarmark kasztelański, 
który odbył się 15 czerwca 2013 roku. od lat jest to 

Gmina drezdenko / 
Gemeinde drezdenko

ParTner: 

Peitzer Fischerfestverein

TiTel / TyTuł: 

8. internationaler kastellansmarkt 
8 jarmark kasztelański

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

4. 3. 2013 – 31. 7. 2013 

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

7.966,96 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

5.975,22 eur
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stücke stand das gemeinsame marschieren in einem 
orchesterumzug auf dem Programm. aller anfang 
war diesbezüglich schwer. durch das gemeinsame 
Proben lief aber auch das Gehen in einem orches-
terumzug bald wie am Schnürchen. darüber hinaus 
wurde das Probenlager von einem vielfältigen und 
bunten rahmenprogramm begleitet, bei dem sich 
die teilnehmer besser kennenlernen konnten. den 
auftakt bildete der traditionelle polnische abend mit 
polnischem essen, musik und tanz. das gemeinsa-
me Volleyballspiel gehörte ebenso dazu wie die ge-
meinsamen abende am lagerfeuer. einen besonde-
ren Spaß stellte das neptunfest dar. zum abschluss 
standen die auftritte auf deutscher und polnischer 
Seite an, die ein voller erfolg waren. hierzu trug nicht 
zuletzt auch die enge und freundschaftliche zusam-
menarbeit aller Beteiligten bei. das Projekt zeigt ein-
mal mehr: musik kennt keine Grenzen.

szu w pochodzie orkiestry. każdy początek jest trud-
ny – tak było i tym razem. jednak dzięki wspólnym 
próbom w końcu i wspólne maszerowanie poszło jak 
po maśle.
cały obóz miał oczywiście również bogaty program, 
dzięki czemu uczestnicy mogli się lepiej poznać. 
wszystko rozpoczęło się od tradycyjnego polskiego 
wieczoru z polskimi przysmakami, muzyką i tańcem. 
wspólna gra w siatkówkę była również stałym punk-
tem programu wieczornego. dużo radości sprawiło 
uczestnikom święto neptuna. na koniec obozu odby-
ły się występy po polskiej i niemieckiej stronie, które 
okazały się ogromnym sukcesem. zapewne przyczy-
niła się do tego ścisła i przyjazna współpraca wszyst-
kich uczestników. Projekt jeszcze raz pokazał: muzyka 
nie zna granic. 

zur laufenden Verbesserung der deutsch-polnischen 
zusammenarbeit veranstaltete die Fanfarengarde 
Frankfurt (oder) zusammen mit dem Blasorchester 
der ohP, der Stadtverwaltung und Gemeinde ośno 
lubuskie regelmäßig ein deutsch-polnisches Proben-
lager. 
diesmal führten die Projektpartner ein fünftägiges 
Probenlager durch, dessen höhepunkt gemeinsame 
auftritte der orchester auf deutscher und polnischer 
Seite waren. Bis dahin musste aber fleißig geprobt 
werden. die jungen musiker studierten je drei polni-
sche und deutsche Stücke sowie zwei gemeinsame 
musikstücke ein. neben dem einstudieren der musik-

celem stałego pogłębiania współpracy polsko-nie-
mieckiej orkiestra dęta ohP urzędu miasta i Gminy 
oraz Fanfarengarde we Frankfurcie nad odrą organi-
zują regularnie polsko-niemieckie obozy ćwiczenio-
we. 
tym razem partnerzy projektu zrealizowali pięcio-
dniowy wyjazd, przygotowując występ muzyczny 
orkiestry po niemieckiej i polskiej stronie. uczestni-
cy pilnie ćwiczyli przez wszystkie dni trwania obozu. 
młodzi muzycy uczyli się trzech polskich i trzech nie-
mieckich utworów muzycznych i przygotowali dwa 
wspólne utwory. oprócz prób muzycznych i grania  
w programie było również ćwiczenie wspólnego mar-

FanFarenGarde FrankFurt (oder) e. V.

ParTner: 

orkiestra dęta ohP (Blasorchester der ohP)

TiTel / TyTuł: 

deutsch-polnisches Probenlager mit musik
Polsko-niemiecki muzyczny obóz Ćwiczeniowy

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 6. 2011 – 30. 10. 2011

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

8.888,12 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

7.554,90 eur
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zeitzeugen und referenten, mit der Geschichte vor 
ort auseinander. So besuchten sie gemeinsam das 
hachschara-Gut in neuendorf, in dem in den 1930er 
jahren jüdische jugendliche auf ein leben in Paläs-
tina vorbereitet wurden. eine Führung im Fürsten-
walder museum vermittelte einen breiten einblick in 
die Geschichte des ortes im 19. und 20. jahrhundert. 
mit einer Geocaching-aktion machten sich dann ge-
mischte Gruppen auf die Such nach Stolpersteinen, 
die, im Pflaster vor dem letzten bekannten wohnort 
verlegt, an jüdische Bürger Fürstenwaldes erinnern. 
den abschluss in der auseinandersetzung mit dem 
nationalsozialismus bildete ein Besuch des jüdischen 
Friedhofs im ort.
der letzte tag der Begegnung stand ganz im zeichen 
der Beschäftigung mit der zeit nach dem zweiten 
weltkrieg bis zur auflösung der ddr. neben der Be-
sichtigung des Geländes des von den Sowjets genutz-
ten ehemaligen internierungslagers in ketschendorf 
vermittelte der Bericht eines ehemaligen obersts der 
Bundeswehr einen einblick in den Prozess der auflö-
sung der nVa und der begleitenden übergangspro-
zesse.
die teilnehmenden jugendlichen und lehrer haben 
viel über die Geschichte Fürstenwaldes und verschie-
dene einzelschicksale erfahren und konnten dieses 
wissen im deutsch-polnischen austausch auch aus 
einer europäischen Perspektive betrachten.
die intensität und informationsfülle der Begegnung 
sowie die erfahrung mit der gemeinsamen aufar-
beitung motivierte alle Beteiligten, den austausch 
fortzusetzen. erste ideen wurden noch während der 
abschlussveranstaltung entwickelt.

no majątek hach-
schara, w którym 
w latach trzydzie-
stych dwudzieste-
go wieku młodzież 
żydowska przygo-
towywała się do 
życia w Palestynie. 
wycieczka z prze-
wodnikiem w mu-
zeum w Fürstenwalde dała szeroki pogląd na historię 
tej miejscowości w wieku XiX i XX . w akcji geocachin-
gu mieszane grupy szukały śladów kamieni pamięci, 
przypominających o żydowskich obywatelach Für-
stenwalde, ułożonych w bruku w ich ostatnich miej-
scach zamieszkania. Podsumowaniem żywej dyskusji 
o narodowym socjalizmie była wizyta na cmentarzu 
żydowskim w tej miejscowości.
ostatni dzień spotkania poświęcony był w całości 
czasom po ii wojnie światowej do rozwiązania nrd. 
zwiedzono teren obozu dla internowanych w ket-
schendorf, wykorzystywanego przez sowietów, a były 
pułkownik Bundeswehry opowiedział, jak wyglądało 
rozwiązanie armii ludowej nrd oraz procesy przej-
ściowe, które temu towarzyszyły.
uczestnicząca w spotkaniu młodzież i nauczyciele 
dowiedzieli się wiele o historii Fürstenwalde i losach 
pojedynczych osób, mogli przedyskutować te tematy 
w ramach polsko-niemieckiej wymiany w perspekty-
wie europejskiej.
intensywność oraz ogromna ilość informacji, jak rów-
nież zdobyte doświadczenia wspólnej dyskusji zmo-
tywowały wszystkich uczestników do kontynuacji 
wymiany. Pierwsze pomysły opracowane zostały już 
podczas imprezy podsumowującej.

ausgehend von der zusammenarbeit der Schule 
Bernhardinum in Fürstenwalde und dem Gymnasium 
in Słońsk wurde das Projekt von den Partnern gemein-
sam entwickelt und realisiert. die bisherige koopera-
tionsarbeit verdeutlichte, dass geringe kenntnisse 
der Geschichte der jeweils anderen Seite vorliegen. 
Vor diesem hintergrund verständigten sich die Part-
ner auf eine auseinandersetzung mit der Geschich-
te des nationalsozialismus und der nachkriegszeit in 
Fürstenwalde. an drei tagen setzten sich deutsche 
und polnische jugendliche, begleitet von lehrern, 

Szkoła Bernhardinum w Fürstenwalde oraz Gimna-
zjum w Słońsku współpracują ze sobą już od jakiegoś 
czasu. Bazując na tych kontaktach, partnerzy opra-
cowali i zrealizowali wspólny projekt. dotychczaso-
wa współpraca pokazała bowiem, że mało wiemy 
o historii drugiej strony. z tego względu partnerzy 
uzgodnili zajęcie się historią okresu narodowego 
socjalizmu i czasu powojennego w Fürstenwalde.  
w ciągu trzech dni młodzież z Polski i z niemiec wraz 
z nauczycielami, świadkami historii i referentami zaję-
ła się historią tej miejscowości. wspólnie odwiedzo-

FÖrderVerein „Bernhardinum“ e. V.

ParTner: 

Gmina Słońsk

TiTel / TyTuł: 
Stolpersteine und orte des erinnerns – auf 

Spurensuche mit deutschen und polnischen 
jugendlichen in Fürstenwalde

kamienie pamięci i miejsca pamięci – szukając 
z polską i niemiecką młodzieżą historycznych śladów 

w Fürstenwalde

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

25. 2. 2015 – 31. 5. 2015

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

3.392,55 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

2.883,67 eur
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tisch, kulturell und wirtschaftlich zusammenwachsen 
und auf eine lange gemeinsame tradition zurückbli-
cken können. die unterrichtseinheiten wurden bei 
deutsch-polnischen jugendbegegnungen einge-
setzt, an denen rund 130 Schülerinnen teilnahmen. 
die unterrichtseinheiten beziehen sich auf ausge-
wählte Schulfachbereiche:
a) historische Bildung
 – Geschichte des templerordens in der 
  mittelalterlichen mark Brandenburg und 
  seine Spuren in der heutigen Grenzregion; 
 – Preußische ostbahn – motive und Bedeutung 
  des reisens in Vergangenheit und Gegenwart; 
 – dampflokomotiven in Vergangenheit 
  und Gegenwart;
B) literarische Bildung
 – diktaturerfahrungen in den werken von Bertolt 
  Brecht und Sławomir mrożek;
c) sprachliche Bildung
 – „haltestelle woodstock“, internationaler 
  akzent moderner jugendkultur an der deutsch-
  polnischen Grenze;
D) berufsbezogene Bildung
 – Spezifik des grenznahen arbeitsmarktes im 
  Bereich Gastronomie;
 – herausforderungen und chancen in einem 
  gemeinsamen europäischen wirtschafts- und
  arbeitsmarkt im Bereich kfz-handwerk; 
eine Projektpublikation wurde in deutsch und Pol-
nisch veröffentlicht:
Busch, m. / lis, t. / müller, d.: Lernen jenseits der Oder. 
Lehrerhandreichung für deutsch-polnische Unterrichts-
projekte. Konzepte und Methoden für regionalspezifische 
Unterrichtseinheiten. Poznań 2012. 

kie: ziemia lubuska oraz märkisch-oderland, coraz 
intensywniej zrastające się ze sobą pod względem 
politycznym, kulturalnym i gospodarczym. oba regio-
ny mogą też odnieść się do długiej wspólnej trady-
cji. jednostki lekcyjne wykorzystane zostały w trakcie 
polsko-niemieckich spotkań młodzieży, w których 
wzięło udział 130 uczniów. obejmowały następujące 
tematy:
a) edukacja historyczna
 – historia zakonu templariuszy w marchii 
  Brandenburskiej oraz ich ślady w dzisiejszym 
  regionie przygranicznym; 
 – Pruska kolej wschodnia – powody i znaczenie
  podróżowania dawniej i dziś;
 – lokomotywy parowe dawniej i dziś;
b) literatura
 – dyktatura w dziełach Bertolta Brechta i Sławomira
   mrożka;
c) edukacja językowa
 – Przystanek woodstock, międzynarodowy akcent 
  nowoczesnej kultury młodzieżowej na granicy 
  polsko-niemieckiej;
d) kształcenie zawodowe
 – specyfika rynku pracy w obszarze 
  przygranicznym w branży gastronomicznej;
 – wyzwania i szanse we wspólnym europejskim
  obszarze gospodarczym i na rynku pracy 
  w branży samochodowej; 
wydana została publikacja projektowa w języku nie-
mieckim i polskim:
m. Busch, t. lis, d. müller, Nauka po obu stronach Odry. 
Terra Transoderana: opracowanie polsko-niemieckich 
zajęć. Koncepcje i metody prowadzenia zajęć regional-
nych, Poznań 2012 

das netzwerkprojekt „terra transoderana: deutsch-
Polnische unterrichtsentwicklung“ wurde vom För-
derverein Schloß trebnitz BBz e. V. in zusammen-
arbeit mit den universitäten Poznań und hamburg 
durchgeführt. in binationalen teams entwarfen 30 
lehrerinnen interkulturelle unterrichtseinheiten zu 
regionalen themen. dabei wurden sie in den Berei-
chen kontakt- und exkursionsdidaktik fortgebildet 
und von Fachreferentinnen unterstützt. als referenz-
punkte dienten die benachbarten regionen lebuser 
land und märkisch-oderland, die zunehmend poli-

Projekt sieci „terra transoderana – opracowanie pol-
sko-niemieckich zajęć” zrealizowany został w okresie 
od kwietnia 2010 roku do sierpnia 2012 roku przez 
stowarzyszenie Förderverein Schloß trebnitz BBz 
e.V. we współpracy z uniwersytetami z Poznania i 
hamburga. w zespołach składających się z uczestni-
ków obu narodowości 30 nauczycieli i nauczycielek 
przygotowało międzykulturowe jednostki lekcyjne o 
tematach regionalnych. w ramach projektu eksperci 
prowadzili dokształcanie z dydaktyki kontaktów i wy-
cieczek. Punktem odniesienia były tu regiony sąsiedz-

FÖrderVerein SchloSS treBnitz e. V.

ParTner: 

zespół Szkół im. marii Skłodowskiej-curie w kostrzynie 
nad odrą, kleeblatt-Schule in Seelow

TiTel / TyTuł: 

terra transoderana: 
deutsch-Polnische unterrichtsentwicklung 

terra transoderana – 
opracowanie polsko-niemieckich zajęć

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 4. 2010 – 31. 12. 2011 

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

4.6977,45 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

5.975,22 eur
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beschrieben. die so gesammelten informationen fan-
den eingang in einen reiseführer der besonderen art. 
ausgehend von den über den wasserweg erreichba-
ren ausflugszielen steht wassertouristen nun ein rei-
seführer zur Verfügung, der sie dabei unterstützt, die 
oder mit ihrer einmaligen naturlandschaft ebenso zu 
entdecken wie die vielen am ufer und landeinwärts 
gelegenen Sehenswürdigkeiten auf deutscher und 
polnischer Seite.
durch die intensive zusammenarbeit von deutschen 
und polnischen tourismusfachleuten und Freizeitka-
pitänen ist ein beeindruckender reiseführer entstan-
den, der dazu anregt, die oderlandschaft auf dem 
wasserweg zu erschließen und immer auch einen 
Blick hinter die ufer zu werfen.

wodniacy znajdą w nim ciekawe cele wycieczkowe 
wzdłuż odry, a przewodnik pomoże im odkryć wy-
jątkowe piękno krajobrazu nadodrzańskiego i wiele 
atrakcji leżących zarówno przy brzegu, jak i w nieda-
lekiej od niego odległości po polskiej i niemieckiej 
stronie.
dzięki intensywnej współpracy polskich i niemieckich 
fachowców z branży turystycznej oraz kapitanów 
statków turystycznych powstał imponujący prze-
wodnik, zachęcający do poznania krajobrazów nad-
odrzańskich drogą wodną oraz spojrzenia na najbliż-
szą okolicę.

entlang der oder nimmt die Bedeutung des wasser-
tourismus kontinuierlich zu. wer die recht naturbelas-
sene wasserlandschaft erleben will, erhielt bisher al-
lerdings nur wenig informationsmaterial. Vor diesem 
hintergrund führten die Projektpartner ein Skipper-
treffen durch, in dessen rahmen die teilnehmer die 
oder zwischen eisenhüttenstadt und kostrzyn an der 
oder erkundeten und ihre eindrücke dokumentier-
ten. hierbei wurden anlegestellen, übernachtungs-
möglichkeiten und Sehenswürdigkeiten an beiden 
ufern in augenschein genommen, fotografiert und 

turystyka wodna ma coraz większe znaczenie na ca-
łym odcinku odry. kto chciał spędzić czas na wodzie 
lub nad wodą w okolicy niemal dziewiczej, miał jed-
nak dotąd mało materiałów informacyjnych. z tego 
względu partnerzy projektu zorganizowali spotkanie 
skipperów, w ramach którego uczestnicy poznali od-
cinek odry między eisenhüttenstadt a kostrzynem 
i udokumentowali swoje wrażenia. zwiedzono po 
drodze przystanie, bazy noclegowe i atrakcje na obu 
brzegach odry, sfotografowano je i opisano. zebrane 
informacje umieszczono w specjalnym przewodniku. 

Stadt FrankFurt (oder) / 
miaSto FrankFurt nad odrą

ParTner: 

urząd miasta kostrzyn nad odrą 

TiTel / TyTuł: 

deutsch-polnisches Skippertreffen auf der oder 2012
Polsko-niemieckie spotkanie skipperów na odrze 2012

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 4. 2012 – 31. 1. 2013

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

17.160,63 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

14.586,54 eur
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der Partnerschaft bei und sicherten die erfolgreiche 
Projektumsetzung, die dabei immer wieder mit neu-
en ideen angereichert wurde. 
um einen anderen Blick anzuregen, wurden künstler 
aus der region sowie Schüler der Grundschule Fried-
land und der Grundschule trzemeszno aufgefordert, 
sich kreativ und mit künstlerischen mitteln mit den 
regionalen landschaftsstrukturen zu beschäftigen 
und die ergebnisse einem breitem Publikum zu prä-
sentieren. die fertigen werke wurden im Sulęciner jo-
hanniterhaus und im Friedländer informations- und 
Begegnungszentrum ausgestellt und mit großem 
interesse vom Publikum aufgenommen. die entstan-
denen arbeiten eröffneten dabei bei den Betrachtern 
einen völlig neuen zugang zu ihrer eigenen und auch 
der Partnerregion.
mit einer regelmäßigen Öffentlichkeitsarbeit und der 
dokumentation der Projektumsetzung war es mög-
lich, die aktivitäten der zusammenarbeit laufend ei-
nem breiteren Publikum zugänglich zu machen und 
für den austausch zu werben. mit dem entstandenen 
deutsch-polnischen multimedialen informations- 
und Begegnungszentrum ist ein ort entstanden, an 
dem interessierte Bürger und Besucher der region 
anregungen für eine gelebte Partnerschaft finden. 
Gleichzeitig ist mit dem zentrum ein ort für gemein-
same Veranstaltungen und Begegnungen geschaffen 
worden, der die weitere grenzüberschreitende zu-
sammenarbeit der Partnerstädte unterstützt.

gacano coraz to nowymi pomysłami. 
chcąc poszerzyć współpracę o nową perspektywę, 
zaproszono artystów i uczniów szkoły podstawowej  
z Friedlandu oraz z trzemeszna, by w sposób kre-
atywny i za pomocą środków artystycznych zajęli się 
regionalnymi strukturami krajobrazowymi, a następ-
nie zaprezentowali wyniki swojej pracy szerokiej pu-
bliczności. zorganizowano wystawę w domu joani-
tów w Sulęcinie oraz w centrum informacji i Spotkań  
w Friedland, która cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem. Powstałe prace pokazały zwiedzającym zu-
pełnie nowe podejście do regionu partnerskiego.
dzięki regularnej pracy reklamowo-komunikacyjnej 
oraz dokumentacji z realizacji projektu można było na 
bieżąco pokazywać zainteresowanym efekty współ-
pracy oraz zachęcać do wymiany. Powstałe w ten 
sposób multimedialne centrum informacji i Spotkań 
jest miejscem, w którym zainteresowani mieszkańcy  
i goście odwiedzający region znajdują bodźce do 
realizacji żywego partnerstwa. jednocześnie cen-
trum stało się miejscem wspólnych imprez i spotkań, 
wspierającym dalszą współpracę transgraniczną 
miast partnerskich.

Gemeinsam mit der polnischen Partnerstadt Sulęcin 
wurde von der Stadt Friedland ein konzept für den 
aufbau des informations- und Begegnungszentrums 
und begleitende maßnahmen erarbeitet und reali-
siert. 
Bei mehreren treffen hatten die teilnehmenden Ge-
legenheit, die Partnerstädte und die umliegende re-
gion mit ihren jeweiligen Sehenswürdigkeit kennen-
zulernen. diese Begegnungen trugen zur Vertiefung 

miasto Friedland opracowało i zrealizowało wspólnie 
z polskim miastem partnerskim Sulęcin koncepcję 
utworzenia centrum informacji i spotkań wraz z to-
warzyszącymi temu działaniami. 
w trakcie wielu spotkań uczestnicy projektu mieli 
możliwość poznania miast partnerskich oraz otacza-
jących je regionów i ich atrakcji turystycznych. Spo-
tkania przyczyniły się do pogłębienia partnerstwa  
i zapewniły skuteczną realizację projektu, który wzbo-

Stadt Friedland / 
miaSto Friedland

ParTner: 

Gmina Sulęcin, Grundschule Friedland

TiTel / TyTuł: 
deutsch-polnisches multimediales informations- und 

Begegnungszentrum
Polsko-niemieckie multimedialne centrum informacji 

i Spotkań

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

15. 6. 2011 – 31. 7. 2012

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

38.722,22 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

32.913,89 eur
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fens der Blasorchester, das in Gorzów wielkopolski 
seit 2007 veranstaltet wird. die Veranstaltung würdig-
te in diesem jahr den komponisten und militärmu-
siker carl teike, der den weltweit populären und seit 
120 jahren zum repertoire von Blasorchestern in aller 
welt gehörenden marsch „alte kameraden“ kompo-
niert hat.
an der Veranstaltung, die in Form eines wettbewerbs 
organisiert ist, nehmen orchester aus Polen und aus 
dem ausland teil. 
der 7. wettbewerb „alte kameraden“ begann am 11. 
mai 2013. nach einem treffen der orchester mit den 
Veranstaltern und den juroren, einer Besprechung 
mit den kapellmeistern und nach überreichung von 
Gastgeschenken begann die feierliche eröffnung des 
Festivals „alte kameraden 2013“. die orchester spiel-
ten gemeinsam den marsch von carl teike, marschier-
ten in einem umzug durch die Straßen von Gorzów, 
legten Blumen an der Gedenktafel von carl teike nie-
der und zeigten zum Schluss eine exerzierparade am 
Grunwaldzki-Platz. der tag endete mit auftritten der 
orchester aus deutschland und Polen auf der ufer-
promenade an der warthe, wo die orchester ein brei-
tes und interessiertes Publikum fanden. am 12. mai 
präsentierten die orchester ihr repertoire auf dem 
Boulevard, und die jury wählte die Sieger des diesjäh-
rigen Festivals. während der Veranstaltung spielten 
die orchester auch an weiteren ausgewählten orten 
in der Stadt und in Vororten, um auf die Veranstaltung 
aufmerksam zu machen.

upamiętniała kompozytora muzyki marszowej carla 
teike, twórcę najpopularniejszego marszu na świecie, 
od 120 lat będącego w repertuarze wielu orkiestr dę-
tych na całym świecie – alte kameraden. 
w wydarzeniu, które ma charakter konkursu, uczestni-
czą orkiestry z całej Polski i z zagranicy. 
Vii edycja alte kameraden rozpoczęła się 11 maja 
2013 roku. Po spotkaniu orkiestr z organizatorami  
i jurorami, odprawie kapelmistrzów i przekazaniu 
materiałów promocyjnych, rozpoczęła się uroczysta 
inauguracja alte kameraden 2013, wspólne odegra-
nie marszu carla teike, muzyczny przemarsz ulicami 
Gorzowa, złożenie kwiatów pod tablicą poświęco-
ną c. teike i pokaz musztry paradnej na Placu Grun-
waldzkim. ten dzień zakończył się występami orkiestr 
z Polski i niemiec na nadwarciańskim bulwarze, któ-
re przyciągnęły tłumy mieszkańców, oraz biesiadą 
integracyjną. 12 maja orkiestry prezentowały swój 
repertuar konkursowy na nadwarciańskim bulwarze,  
a jury wybrało laureata tegorocznej edycji Spotkań.  
w trakcie wydarzenia orkiestry grały także w wybra-
nych częściach miasta i na osiedlach – miało to na 
celu popularyzowanie imprezy.

das ziel des Projektes war die Festigung der kulturel-
len zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern, 
die Pflege des kulturellen erbes der region und vor 
allem die Steigerung des Bekanntheitsgrades des in 
landsberg verstorbenen komponisten carl teike und 
seiner werke. die Blasorchester konnten bei dieser 
Gelegenheit ihr können einem breiten Publikum prä-
sentieren.
eine zentrale aufgabe des Projektes war die organi-
sation und durchführung des 7. internationalen tref-

celem projektu było zacieśnianie współpracy kultu-
ralnej między jego partnerami, kultywowanie dzie-
dzictwa kulturowego regionu, a nade wszystko po-
pularyzowanie postaci wybitnego landsberczyka, 
kompozytora carla teike oraz jego dorobku, a co za 
tym idzie – także promowanie kultury wysokiej oraz 
prezentacja dorobku współczesnych orkiestr dętych.
Przedmiotem projektu było zorganizowanie 7. edy-
cji międzynarodowych Spotkań orkiestr dętych, od-
bywających się w Gorzowie od 2007 roku. impreza 

miaSto Gorzów wielkoPolSki / 
Stadt Gorzów wielkoPolSki

ParTner: 

Fanfarengarde Frankfurt a. d. oder e. V.

TiTel / TyTuł: 

Veranstaltung des 7. internationalen treffens der 
Blasorchester: alte kameraden 2013

organizacja 7 międzynarodowych Spotkań orkiestr 
dętych – alte kameraden 2013

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

2. 4. 2013 – 31. 8. 2013

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

9.001,13 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

7.650,96 eur
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turnier der dörfer der Gemeinde Górzyca, das am 28. 
april 2012 in Górzyca stattfand. die Veranstaltung 
begann mit einem umzug der teilnehmenden mann-
schaften, die später in disziplinen wie Fahrzeugzie-
hen, lauf mit Pflug, holzstamm-Schneiden, tauzie-
hen, hindernisbahn für kinder und im wettbewerb: 
„lösche den Brand!“ miteinander wetteiferten. da-
nach präsentierten die teilnehmer nach traditionel-
len rezepten gebackene Brote, traditionelle liköre 
und kleine theaterspiele.
während die jury tagte, präsentierten lokale und regi-
onale Produzenten und handwerker ihre Produkte an 
extra dafür vorbereiteten Ständen, und lokale ama-
teurkünstler führten ihr können auf der Bühne vor. 
zum abschluss des turniers wurden Preise verliehen, 
und ein gemeinsames Volksfest krönte die Veranstal-
tung. 

cyjny turniej wsi Gminy Górzyca, który odbył się 28 
kwietnia 2012 roku w Górzycy. impreza rozpoczęła 
się przemarszem drużyn biorących udział w turnieju, 
po którym zmierzyły się one w takich konkurencjach, 
jak np. ciągnięcie pojazdu, bieg z pługiem, rzut bro-
ną, cięcie kłody drewna na czas, przeciąganie liny, tor 
przeszkód dla dzieci i „zgaś pożar!”. Po tych zmaga-
niach uczestnicy zaprezentowali komisji konkursowej 
przygotowane scenki rodzajowe oraz chleby upieczo-
ne według wiekowych receptur i tradycyjne nalewki. 
Podczas obrad komisji, na specjalnie przygotowa-
nych stoiskach wystawiali się regionalni wytwórcy  
i rękodzielnicy, a na scenie prezentowali swoją twór-
czość lokalni artyści-amatorzy. turniej zakończył się 
wręczeniem nagród i wspólną zabawą ludową. 

das Projekt war ein ergebnis der Vereinbarung über 
die zusammenarbeit zwischen den Gemeinden. die 
hauptziele bestanden in der Schaffung guter nach-
barschaftlicher kontakte, der aktivierung der dorf-
gemeinschaften, der Popularisierung von kultur und 
Sport, der Pflege regionaler traditionen und der För-
derung lokaler künstler und handwerker. 
die wichtigste Veranstaltung war das „2. integrations-

niniejszy projekt był efektem nawiązanego porozu-
mienia o współpracy między gminami. jego celem 
głównym było kształtowanie dobrosąsiedzkich kon-
taktów, aktywizacja środowiska wiejskiego, populary-
zacja kultury i kultury fizycznej, pielęgnowanie trady-
cji regionalnych oraz promocja lokalnych wytwórców, 
rękodzielników i rzemieślników. 
najważniejszym elementem projektu był ii integra-

Gmina Górzyca / 
Gemeinde Górzyca

ParTner: 

amt lebus

TiTel / TyTuł: 
integrationsturnier der dörfer der Gemeinde Górzyca 

und der Grenzortschaften 2012. ein dorf mit 
tradition-kulturerbe der region 

2 integracyjny turniej wsi Gminy Górzyca 
i miejscowości Przygranicznych 2012. wieś 

z tradycjami-dziedzictwo kulturowe regionu

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

5. 4. 2012 – 6. 7. 2012

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

9.860,29 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

7.395,22 eur
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die Verbindung einer regionalen leistungsschau mit 
internationaler Beteiligung stellte dabei eine beson-
dere erfahrung für die teilnehmenden aus deutsch-
land und Polen dar. Gerade für auszubildende bot 
dieses wettbewerbsformat eine einmalige Gelegen-
heit, ihre leistungen in einem internationalen kon-
text zu testen.
das interesse der teilnehmenden und das daraus 
erwachsende interesse am weiteren austausch be-
stärkte die Projektpartner in ihren Bemühungen um 
die Fortsetzung der grenzüberschreitenden zusam-
menarbeit, die es Friseuren ermöglicht, gegenseitig 
erfahrungen auszutauschen und voneinander zu ler-
nen. internationalität in einem regionalen austausch 
zu erfahren ist dabei sicherlich eine besondere erfah-
rung, die nur in einer Grenzregion realisiert werden 
kann.
der wettbewerb wurde auch von Vertretern der 
deutschen und polnischen handwerkskammern 
zum austausch genutzt. dabei wurden weitere Ver-
einbarungen zur intensivierung der zusammenarbeit 
getroffen, bei denen künftig, über die euroregion hi-
nausreichend, auch die kammern in Poznań und Sz-
czecin einbezogen werden sollen. 

wym jest szczególnym doświadczeniem dla uczestni-
ków z Polski i niemiec. zwłaszcza dla uczniów była to 
wyjątkowa okazja spojrzenia na swoje umiejętności  
w kontekście międzynarodowym.
zainteresowanie uczestników oraz rosnąca chęć pro-
wadzenia dalszej wymiany transgranicznej utwierdza 
partnerów projektu w ich staraniach o kontynuację 
współpracy transgranicznej, umożliwiającej fryzje-
rom wzajemną wymianę doświadczeń i uczenia 
się od siebie nawzajem. kontekst międzynarodowy  
w wymianie regionalnej jest zapewne szczególnym 
doświadczeniem, które można zdobyć jedynie w re-
gionie przygranicznym.
konkurs wykorzystany został również przez przed-
stawicieli polskiej i niemieckiej izby do wzmocnienia 
wymiany. uchwalono kolejne uzgodnienia dotyczące 
intensyfikacji współpracy izb, w której w przyszłości 
udział mają wziąć również izby z Poznania i Szczecina.

Friseure sind in allen winkeln der welt aktiv und mes-
sen sich regelmäßig in verschiedenen wettbewerben. 
der oderlandpokal 2014 bot Friseuren aus der Grenz-
region eine besondere Gelegenheit, den regionalen 
leistungsvergleich mit internationalem austausch zu 
verbinden. neben Friseuren und auszubildenden aus 
dem kammerbezirk region ostbrandenburg nah-
men an den wettbewerben auch Friseure und auszu-
bildende aus dem polnischen teil der euroregion teil. 

Fryzjerzy pracują w każdym zakątku świata i regular-
nie sprawdzają się w różnych konkurencjach. Puchar 
ziemi odrzańskiej 2014 był dla fryzjerów z regionu 
przygranicznego szczególną okazją zarówno do po-
równania usług, jak i wymiany międzynarodowej. 
oprócz fryzjerów i uczniów z obszaru działania izby 
wschodniobrandenburskiej w zawodach wzięli udział 
fryzjerzy z polskiej części euroregionu. Połączenie re-
gionalnego pokazu usług z udziałem międzynarodo-

handwerkSkammer FrankFurt (oder) – 
reGion oStBrandenBurG 

ParTner: 

izba rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie 
wielkopolskim

TiTel / TyTuł: 

oderlandpokal 2014 
Puchar ziemi odrzańskiej 2014 

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 11. 2013 – 30. 4. 2014 

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

13.743,39 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

10.307,54 eur
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auf große resonanz stieß. mehrere referenten stell-
ten verschiedene konzepte der nachwuchsgewin-
nung und unterschiedliche ausbildungsgänge vor 
und diskutierten diese mit den teilnehmenden. die 
Besichtigung eines lehrbienenstandes in der Frank-
furter Volkshochschule ermöglichte den teilnehmen-
den einen einblick in die Praxis der wissensvermitt-
lung. die konferenz bot darüber hinaus ausreichend 
raum zur knüpfung persönlicher kontakte, was auch 
umfassend genutzt wurde. der austausch und die 
zusammenarbeit der imker beiderseits der oder 
konnten mit der konferenz gefördert und stabilisiert 
werden. ausgehend von der konferenz planen die 
Projektpartner auch für die zukunft weitere grenz-
übergreifende aktivitäten in der euroregion.

wśród pszczelarzy po obu stronach granicy. referenci 
i referentki przedstawiali różne podejścia w pozyski-
waniu następców i rozmaite możliwości kształcenia, 
o których później dyskutowali uczestnicy. wizyta  
w pasiece edukacyjnej w szkole Volkshochschule we 
Frankfurcie umożliwiła uczestnikom spojrzenie na to, 
jak wygląda praktyka kształcenia pszczelarzy. konfe-
rencja stworzyła również możliwość nawiązania oso-
bistych kontaktów, z czego chętnie skorzystano. im-
preza przyczyniła się do rozwoju i stabilizacji wymiany 
oraz współpracy między pszczelarzami po obu stro-
nach odry. konferencja stała się bodźcem do zapla-
nowania przez partnerów projektu kolejnych działań 
transgranicznych w euroregionie.

imker sehen sich sowohl in deutschland als auch in 
Polen mit der herausforderung konfrontiert, nach-
wuchs für ihre für das Ökosystem so wichtige aufga-
be zu gewinnen. was lag da näher, als in der eurore-
gion eine gemeinsame konferenz durchzuführen, die 
sich dem erfahrungsaustausch und den jeweiligen 
ansätzen zur rekrutierung von nachwuchs widmet. 
So bereiteten die Projektpartner gemeinsam eine Ver-
anstaltung vor, die bei imkern beiderseits der Grenze 

Pszczelarze z niemiec i z Polski skonfrontowani są 
obecnie z wyzwaniem pozyskania młodych ludzi, 
którzy chcieliby kontynuować ich pracę tak ważną dla 
ekosystemu. cóż naturalniejszego niż przeprowadze-
nie w euroregionie wspólnej konferencji poświęconej 
wymianie doświadczeń i różnym podejściom w pozy-
skiwaniu chętnych do przejęcia tego fachu? Partnerzy 
projektu przygotowali w związku z tym wspólnie im-
prezę, która spotkała się z ogromnym oddźwiękiem 

imkerVerein BienenFreunde e. V.

ParTner: 

wojewódzki związek Pszczelarzy w Gorzowie 
wielkopolskim (wojewodschafts-imkervereinigung)

TiTel / TyTuł: 

deutsch-polnische konferenz zum austausch 
der erfahrungen bei der ausbildung und 

nachwuchsgewinnung von imkern
Polsko-niemiecka konferencja dotycząca wymiany 

doświadczeń w kształceniu i pozyskiwaniu młodych 
pszczelarzy

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

30. 10. 2013 – 30. 5. 2014

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

12.230,47 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

10.395,90 eur
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Besucher so grenzübergreifend museal erfahrbar. 
ergänzt durch interaktive installationen und Veran-
staltungen im Salonformat konnte die tradition der 
Salons und musenhöfe, die ein gemeinsames kultur-
erbe der region darstellen, auf eine ansprechende 
art und weise zugänglich gemacht werden. 
die beiderseits der oder durchgeführten Veranstal-
tungen ermöglichten eine interkulturelle und offene 
Begegnung zwischen Besuchern und mitarbeitern 
der Projektpartner und gab vielfältige anregungen 
zur weiterentwicklung des Veranstaltungsformats.
neben den Veranstaltungen wurde innerhalb des 
Projektes ein grenzübergreifendes kulturhistorisches 
Forschungsnetzwerk aufgebaut, das sich der weite-
ren erforschung der „Salons und musenhöfe“ widmet. 
auf beiden Seiten der oder wurde engagiert an der 
Projektrealisierung gearbeitet. die Gemeinde witnica, 
als eigentümerin des musenhofs tamsel/dabroszyn, 
stellte beispielsweise informationstafeln und Bilder 
zur Verfügung; Studenten des collegium Poloni-
cum erarbeiteten gemeinsam mit mitarbeitern der 
europa-universität Viadrina und dem kleist-museum 
Frankfurt (oder) Fragestellungen zum thema „Salons 
und musenhöfe“ und verfassten erläuternde tex-
te. alle ausstellungspräsentationen und Veranstal-
tungen wurden gemeinsam beworben, womit der 
grenzüberschreitende Begegnungscharakter deut-
lich herausgestellt wurde.
mit dem Projekt sind eine deutsch-polnische mu-
senhof-landkarte und eine ausstellungsbroschüre 
entstanden, die Besuchern zusätzliche informationen 
bieten.

kich, pokazując ją transgranicznie i muzealnie. dzię-
ki interaktywnym instalacjom i imprezom w formie 
salonów literackich udało się przedstawić wspólne 
dziedzictwo kulturowe regionu w sposób przystępny 
i ciekawy. 
imprezy zorganizowane po obu stronach odry stwo-
rzyły możliwość interaktywnych i otwartych spotkań 
między odwiedzającymi i pracownikami partnerów 
projektu oraz przyniosły różnorodne impulsy dalsze-
go rozwoju imprez tego typu.
oprócz powyższych imprez w ramach projektu wy-
pracowano również transgraniczną kulturowo-histo-
ryczną sieć badawczą, zajmującą się dalszymi bada-
niami dotyczącymi salonów i dworków literackich. 
Po obu stronach odry uczestnicy z dużym zaanga-
żowaniem pracowali nad realizacją projektu. Gmina 
witnica, będąca właścicielem dworku dąbroszyn 
(dawniej tamsel) udostępniła na przykład zdjęcia oraz 
tablice informacyjne; studenci collegium Polonicum 
wypracowali wspólnie z pracownikami europejskiego 
uniwersytetu Viadrina oraz muzeum kleista we Frank-
furcie nad odrą zagadnienia i pytania dotyczące te-
matu salonów i dworków literackich oraz opracowali 
teksty. wszystkie prezentacje, wystawy oraz imprezy 
poprzedzono wspólną akcją reklamową, dzięki cze-
mu wyraźnie podkreślono charakter transgraniczny.
w ramach projektu powstała polsko-niemiecka mapa 
dworków literackich oraz broszura z wystawy, w któ-
rych odwiedzający mogli znaleźć dodatkowe infor-
macje. 

mit dem Projekt „Salons und musenhöfe beiderseits 
der oder“ ließen die Projektpartner die alte tradition 
der musenhöfe wieder aufleben und machten sie in 
der Gegenwart erfahrbar. 
eine ausstellung und begleitende Veranstaltungen, 
die sich eng an die Salon- und musenhofkultur des 
18. jahrhunderts anlehnten, wurden an historischen 
orten in der euroregion präsentiert und überall von 
einem interessierten Publikum aufgenommen. die 
Geschichte der Salons und musenhöfe wurde für die 

realizując projekt „Salony i dworki literackie po obu 
stronach odry” partnerzy projektu nawiązali do daw-
nej tradycji dworków literackich, ożywiając ją i przy-
bliżając współczesnym. 
w historycznych miejscach w euroregionie zorgani-
zowano wystawę i imprezy towarzyszące, odwołują-
ce się do osiemnastowiecznych dworków literackich. 
wystawa cieszyła się wszędzie ogromnym zaintere-
sowaniem publiczności. w ten sposób przybliżono 
odwiedzającym historię salonów i dworków literac-

kleiSt-Gedenk- und ForSchunGSStätte e. V. 
FrankFurt (oder)

ParTner: 

Fundacja na rzecz collegium Polonicum, 
Gmina witnica

TiTel / TyTuł: 
Salons und musenhöfe beiderseits der oder 

Salony i dworki literackie po obu stronach odry

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

15. 12. 2011 – 31. 12. 2012

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

29.119,72 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

34.258,49 eur
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Polnisch vorbereitet, die sie während der Veranstal-
tung präsentierten. es gab eine gemeinsame mahl-
zeit und wettbewerbe mit Preisen. 
die teilnehmenden kinder bekamen zu Beginn der 
Veranstaltung als Geschenk die Startsets und zum 
abschluss Bausteine. es wurde auch ein gemeinsa-
mes Foto gemacht.

na pamiątkę udziału w projekcie na początku projek-
tu wszyscy uczestnicy dostali „zestawy startowe”, a na 
zakończenie – klocki. zrobiono też wspólne pamiąt-
kowe zdjęcie.

das Projekt hatte zum ziel, die deutsch-polnische 
zusammenarbeit zu festigen und toleranz durch ge-
meinsames, friedliches Spiel von klein auf zu fördern. 
kinder aus den kindergärten in kłodawa und in Fal-
kenhagen spielten und wetteiferten während der Ver-
anstaltung am 6. juni 2013 in der Gemeinde kłodawa 
anlässlich des kindertages. 
die Veranstalter bereiteten für die kinder verschiede-
ne Sportspiele, karaokesingen und eine hüpfburg vor, 
wo sie zusammen spielen konnten. die kinder hatten 
auch kleine künstlerische auftritte auf deutsch und 

celem projektu było zacieśnienie współpracy polsko-
-niemieckiej oraz nauka tolerancji i wspólnej, zgod-
nej zabawy od najmłodszych lat. dzieci z przedszkoli  
w kłodawie i Falkenhagen bawiły się i rywalizowa-
ły podczas imprezy zorganizowanej 6 czerwca 2013  
w gminie kłodawa z okazji dnia dziecka. 
organizatorzy przygotowali dla dzieci najróżniejsze 
konkurencje sportowe, karaoke oraz zabawy integra-
cyjne na „dmuchańcach”. dzieci z kolei przygotowały 
program artystyczny po polsku i niemiecku. Był też 
wspólny posiłek i konkursy z nagrodami. 

Gmina kłodawa / 
Gemeinde kłodawa 

ParTner: 

kindergarten in Falkenhagen

TiTel / TyTuł: 

deutsch-polnisches Sommertreffen 
Polsko-niemieckie spotkanie z latem 

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 4. 2013 – 30. 6. 2013 

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

1.206,91eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

1.025,87 eur
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Polen im herbst und im Frühling durchgeführt.. der 
erste workshop begann am 17. dezember 2013 un-
ter dem titel: „architektur und leben in der Stadt“. 
jugendliche aus deutschland und Polen lernten die 
Grundlagen der Stadtfotografie mit der inhaltlichen 
unterstützung eines Fotografen aus kostrzyn ken-
nen. der zweite Fotografie-workshop fand am 28. 
april 2014 unter dem titel „Schönheit der natur“ statt. 
diesmal wagten sich die teilnehmer an die aufgabe, 
die aus dem winterschlaf erwachende natur zu foto-
grafieren. Sie lernten die Bedingungen kennen und 
anwenden, die notwendig sind, um von wildtieren 
und Pflanzen in ihrer natürlichen umgebung gelun-
genen aufnahmen zu machen.
die workshops wurden u. a. im nationalpark „warthe-
mündung“ durchgeführt. Sie umfassten jeweils acht 
Stunden. 
zum abschluss des Projektes wurde ein deutsch-pol-
nisches Fotoalbum mit Bildern aus der Grenzregion 
veröffentlicht. ebenfalls erarbeitet wurde eine aus-
stellung mit Bildern aus beiden workshops.

nych dla młodzieży z Polski i niemiec. Pierwsza edy-
cja warsztatów rozpoczęła się 17 grudnia 2013 roku 
i była zatytułowana: „architektura i życie w mieście”. 
młodzież z Polski i niemiec uczyła się podstaw foto-
grafii miejskiej pod opieką merytoryczną fotografika  
z kostrzyna nad odrą. kolejne warsztaty fotogra-
ficzne, zatytułowane „Piękno natury”, odbyły się 28 
kwietnia 2014 roku. tym razem uczestnicy mierzyli się  
z fotografowaniem budzącej się po zimie przyrody. 
Poznawali specyfikę fotografowania dzikich zwierząt 
oraz roślin w ich naturalnym środowisku oraz zależno-
ści decydujące o udanej kompozycji kadru.
warsztaty były realizowane m.in. w Parku narodowym 
„ujście warty”. trwały po 8 godzin. 
na podsumowanie projektu wydany został album 
fotografii ukazujący piękno pogranicza polsko-nie-
mieckiego. odbyła się także wystawa warsztatowych 
fotografii. 

das hauptziel des Projektes bestand in der Bildung 
eines netzes grenzübergreifender kontakte für deut-
sche und polnische jugendliche aus der Grenzregion 
zum thema Fotografie. Gemeinsame workshops ga-
ben den jugendlichen die Gelegenheit, neue kontak-
te zu knüpfen, ihre Sprachkompetenzen zu erhöhen, 
ihr hobby – die Fotografie – weiterzuentwickeln und 
sich gesellschaftlich und künstlerisch zu engagieren. 
im rahmen des Projektes wurden zwei Fotografie-
workshops für jugendliche aus deutschland und 

Głównym celem projektu było stworzenie sieci kon-
taktów transgranicznych umożliwiających rozwój 
i poszerzanie pasji fotograficznej wśród młodzieży 
polsko-niemieckiego pogranicza. wspólna realizacja 
warsztatów fotograficznych pozwoliła młodym lu-
dziom na nawiązanie nowych kontaktów, podnosze-
nie kompetencji językowych, rozwijanie pasji, a także 
na integrację społeczną i twórczą. 
efektem projektu było zorganizowanie dwóch edy-
cji – jesiennej i wiosennej – warsztatów fotograficz-

koStrzyn nad odrą / 
koStrzyn an der oder

ParTner: 

kostrzyńskie centrum kultury, Stadt Frankfurt (oder)

TiTel / TyTuł: 

die Grenze im objektiv: deutsch-polnischer 
workshop für jugendliche 

Granica w obiektywie: polsko-niemieckie 
warsztaty dla młodzieży

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

13. 5. 2013 – 15. 10. 2014

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

3.783,43 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

3.215,92 eur



76 77

umzug entlang der hauptstraße in krzeszyce, bei 
dem deutsche und polnische landwirte, Gärtner und 
handwerker ihre Produkte präsentierten. danach bo-
ten sie ihre waren und Produkte an den extra dafür 
vorbereitenden Ständen an, was die kontaktaufnah-
me mit Besuchern und kunden unterstützte. 
ein jury, bestehend aus Vertretern der Gemeinden 
krzeszyce und altlandsberg bewertete die aussteller 
in verschiedenen kategorien, z. B.: der beste Stand, 
der schönste kranz, das beste dorf, der schönste hof, 
das schönste Grundstück, die besten zuchttiere, die 
besten landwirtschaftlichen erträge. die Gewinner 
der einzelnen kategorien erhielten diplome, Pokale 
und Gratulationen. 
es wurde ein turnier der Gemeinden ausgetragen, an 
dem auch die Gemeinde altlandsberg teilnahm. 
nach abschluss des offiziellen teils konnten sich die 
teilnehmer der 20. internationalen landwirtschaftli-
chen ausstellung „herbst in krzeszyce“ an den dar-
bietungen lokaler Volksgruppen aus deutschland 
und Polen erfreuen. 

go polscy i niemieccy rolnicy, ogrodnicy i rękodziel-
nicy prezentowali swoje dzieła, a następnie spotykali 
się z gośćmi imprezy na specjalnie przygotowanych 
stoiskach konkursowych. 
jury składające się z przedstawicieli gminy krzeszyce 
i gminy altlandsberg oceniało wystawców w najróż-
niejszych kategoriach, np. najpiękniejsze stoisko wy-
stawy, najpiękniejszy wieniec, rywalizacja sołectw, 
najpiękniejsze obejście gospodarskie, najładniejsza 
posesja, zwierzęta hodowlane i ptaki, najpiękniejsze 
płody rolne. zwycięzcy poszczególnych kategorii 
otrzymywali dyplomy, puchary i podziękowania. 
integralną częścią imprezy był turniej Gmin, w którym 
wzięła udział także gmina altlandsberg. 
Po zakończeniu części oficjalnej, uczestnicy i goście 
XX międzynarodowej wystawy „krzeszycka jesień” 
podziwiali występy lokalnych amatorskich zespołów 
ludowych, dziecięcych zespołów tanecznych oraz 
grup wokalnych z Polski i niemiec. 

das Projekt wurde mit dem ziel umgesetzt, die kul-
turelle tradition zu pflegen und zu fördern sowie die 
lokale identität – basierend auf Geschichte, landwirt-
schaftlicher tradition und handwerk – zu stärken. we-
sentlich war dabei die Festigung der partnerschaft-
lichen zusammenarbeit zwischen den Gemeinden 
krzeszyce und altlandsberg. 
den höhepunkt des Projektes bildete die Veranstal-
tung „herbst in krzeszyce“ am 14. September 2014. 
die Veranstaltung begann mit einem gemeinsamen 

celem projektu było pielęgnowanie i wzmacnianie 
tradycji ludowych i kulturalnych oraz budowanie toż-
samości lokalnej opartej na szacunku dla historii, tra-
dycji agrarnej i rękodzieła. równie ważne było także 
zacieśnienie współpracy partnerskiej między gmina-
mi krzeszyce i altlandsberg. 
najważniejszym punktem projektu była zorganizowa-
na 14 września 2014 roku otwarta impreza plenerowa 
„krzeszycka jesień”. rozpoczęła się ona wspólnym ko-
rowodem główną ulicą wsi krzeszyce, podczas które-

Gmina krzeSzyce / 
Gemeinde krzeSzyce

ParTner: 

Gemeinde altlandsberg

TiTel / TyTuł: 
20. internationale landwirtschaftliche 

jubiläumsausstellung: „herbst in krzeszyce“ 
20 międzynarodowa jubileuszowa wystawa rolnicza 

„krzeszycka jesień”

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

15. 8. 2014 – 30. 9. 2014

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

8.261,85 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

7.022,57 eur
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mit der organisation und durchführung des Sport-
festes wurden die seit jahren bestehenden kontakte 
zwischen den kindern, den erzieherinnen und den 
übungsleitern vertieft und weiter ausgebaut.
einen besonderen höhepunkt der Sportbegegnung 
2013 bildete die Preisverleihung durch die leicht-
athletik-legende marlies Göhr, olympiasiegerin 
1980 und mehrfache welt- und europameisterin im 
100- und 200-meter-Sprint. Sie unterstützte die kita-
olympiade mit vielen weiteren ehrengästen und Pro-
minenten.

wadzeniu tej pięknej imprezy sportowej pogłębiono 
istniejące kontakty między dziećmi, wychowawczy-
niami i wychowawcami oraz prowadzącymi zajęcia 
sportowe.
ogromną atrakcją olimpiady 2013 było wręczanie 
medali przez legendę lekkiej atletyki marlies Göhr, 
zwyciężczynię olimpiady z 1980 roku oraz wielokrot-
ną mistrzynię świata i europy w biegu na 100 i 200 
metrów. jej obecność oraz przybycie wielu honoro-
wych i prominentnych gości uświetniło olimpiadę 
Przedszkolaków.

unter leitung des kreissportbundes märkisch-oder-
land kamen über 400 kinder aus deutschen und polni-
schen kindertagesstätten im Strausberger Sport- und 
erholungspark zur durchführung der 14. deutsch-
Polnischen kita-olympiade zusammen. nach intensi-
ver gemeinsamer Vorbereitung der Partner nahmen 
die kinder an einem großen Sportfest teil, bei dem sie 
sich in verschiedenen altersgerechten wettbewerben 
messen konnten. mit dabei waren auch viele eltern, 
die die verschiedenen teams begeistert anfeuerten. 

Pod przewodnictwem Powiatowego związku Sporto-
wego märkisch oderland do Parku rekreacji i Sportu 
w Strausberg przyjechało ponad 400 dzieci z polskich 
i niemieckich przedszkoli na 14 Polsko-niemiecką 
olimpiadę Przedszkolaków. Po intensywnych wspól-
nych przygotowaniach dzieci wzięły udział w impre-
zie sportowej, w której zmierzyć się mogły w różnych 
zawodach dostosowanych do ich wieku. dzieciom 
towarzyszyło też wielu rodziców, z zachwytem do-
pingujących drużyny. dzięki organizacji i przepro-

kreiSSPortBund 
märkiSch-oderland e. V. Seelow 

ParTner: 

Przedszkole miejskie nr 1 w kostrzynie nad odrą

TiTel / TyTuł: 

deutsch-Polnische kita-Sportbegegnung 2013 in 
märkisch-oderland 

Polsko niemieckie sportowe spotkanie przedszkolaków 
2013 w märkisch-oderland 

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

15. 2. 2013 – 31. 8. 2013 

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

11.464,52 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

7.451,94 eur
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den heutzutage dennoch Pferde in zahlreichen Be-
reichen eingesetzt. zu den Programmpunkten beim 
deutsch-polnischen Pferdetag zählte daher die dar-
stellung der damaligen und gegenwärtigen einsatz-
gebiete von Pferden. So wurden klassische landwirt-
schaftliche arbeiten mit Pferden ebenso präsentiert 
wie moderne nutzungsmöglichkeiten wie etwa der 
sportliche einsatz im Spring- und dressurreiten, die 
touristische nutzung von kutschen sowie der ein-
satz von Pferden bei therapeutischen angeboten. 
abgerundet wurde der Pferdetag durch ein deutsch-
polnisches kulturprogramm mit tanz und musik. zu-
sätzlich bot ein deutsch-polnischer Bauernmarkt den 
Besuchern die Gelegenheit, regionale Spezialitäten 
von beiden Seiten der oder kennenzulernen.

mieckiego pokazu koni znalazły się zatem przykłady 
możliwości zastosowania koni zarówno w przeszłości, 
jak i obecnie. Przedstawiono klasyczne prace rolne  
z wykorzystaniem koni oraz nowoczesne możliwości 
ich wykorzystania, takie jak jeździectwo, skoki, tresura, 
przejażdżki bryczką będące atrakcjami turystycznymi, 
a także rolę koni w hipoterapii. na końskim rynku nie 
zabrakło również polsko-niemieckiego programu kul-
turalnego z tańcem i muzyką, a na jarmarku rolnych 
produktów regionalnych goście mieli możliwość po-
znania tradycyjnych specjałów z regionów po obu 
brzegach odry.

zusammen mit dem muzeum lubuskie im. jana de-
kerta organisierte die kultur Gmbh märkisch-oder-
land einen gemeinsamen Pferdetag. hierbei konnten 
bestehende kontakte ausgebaut und vertieft werden. 
die enge zusammenarbeit der deutschen und polni-
schen Partner während der Planung und durchfüh-
rung bewies einmal mehr, dass eine erfolgreiche und 
nachhaltige zusammenarbeit Grenzen überwindet.
Beim deutsch-polnischen Pferdetag 2013 wurden 
den Besuchern die nutzungsmöglichkeiten von Pfer-
den im ländlichen raum gezeigt. auch wenn das 
Pferd seine Vormachtstellung in der landwirtschaft 
im zuge der industrialisierung verloren hat, so wer-

wspólnie z muzeum lubuskim im. jana dekerta spół-
ka kultur Gmbh märkisch-oderland zorganizowa-
ła dzień konia. dzięki imprezie udało się poszerzyć  
i pogłębić istniejące kontakty. ścisła współpraca pol-
skich i niemieckich partnerów podczas planowania  
i realizacji przedsięwzięcia dowiodła po raz kolejny, że 
wspólne cele pokonują granice.
Podczas polsko-niemieckiego dnia konia 2013 po-
kazano odwiedzającym, jakie są możliwości wyko-
rzystania koni na obszarach wiejskich. koń co praw-
da wraz z uprzemysłowieniem stracił swoją wiodącą 
rolę w rolnictwie, jednak nadal wykorzystywany jest 
dziś w wielu dziedzinach. w programie polsko-nie-

kultur GmBh märkiSch-oderland

ParTner: 

muzeum lubuskie im. jana dekerta

TiTel / TyTuł: 

deutsch-polnischer Pferdetag 2013 
Polsko-niemiecki dzień konia 2013

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 4. 2013 – 12. 11. 2013

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

13.846,42 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

11.769,46 eur
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geschlossen werden. mit den entstandenen informa-
tionsmaterialien können sich nun wassertouristen die 
region auf beiden Seiten der oder erschließen.
durch die erfolgreiche grenzüberschreitende zusam-
menarbeit wurden die Partner darin bestätigt und 
bestärkt, dass eine gemeinsame touristische Vermark-
tung der region beiderseits der oder zum nutzen al-
ler Beteiligten ist. 

rystom wodnym poznanie regionu po obu stronach 
odry.
taka współpraca transgraniczna to ogromny sukces, 
potwierdzający i przekonujący partnerów, że wspólna 
oferta turystyczna regionu po wschodnim i zachod-
nim brzegu odry przynosi korzyści wszystkim zainte-
resowanym.

die Projektpartner fanden sich zur entwicklung und 
Verbesserung des angebots für wassertouristen in 
der deutsch-polnischen Grenzregion zusammen. in 
mehreren Begegnungen wurden vorhandene res-
sourcen analysiert und bewertet. anschließend er-
folgte die aufbereitung ausgewählter informationen 
für Broschüren und wasserwanderkarten. die ergeb-
nisse wurden ebenfalls für eine darstellung im inter-
net genutzt. mit der Projektrealisierung konnte eine 
lücke im touristischen angebot in der Grenzregion 

Partnerzy projektu postawili sobie za cel rozwój i po-
prawę turystycznej oferty wodnej w polsko-niemiec-
kim regionie przygranicznym. Podczas wielu spotkań 
przeanalizowano i oceniono istniejące zasoby. na tej 
podstawie przygotowano wybrane informacje do 
opracowania broszur i map turystyki wodnej. zostały 
one również zamieszczone w internecie. dzięki reali-
zacji projektu udało się wypełnić lukę w ofercie tu-
rystycznej regionu przygranicznego. Powstały w ten 
sposób materiały informacyjne, które umożliwią tu-

landkreiS oder-SPree / 
Powiat odra-SPrewa

ParTner: 

Powiat Słubicki

TiTel / TyTuł: 
entwicklung von angeboten für kanutouristen 

östlich und westlich der oder 
Przygotowanie ofert turystycznych dla kajakarzy po 

wschodniej i zachodniej stronie odry

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 3. 2013 – 30. 9. 2015

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

23.253,26 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

19.765,26 eur
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doch das Projekt konzentrierte sich nicht nur auf die 
Vermittlung von Sprachkompetenz bei den mitarbei-
tern. in einem intensiven Prozess wurden materialien 
entwickelt, die es menschen mit und ohne Behinde-
rung ermöglichen soll, die nachbarsprache auf einfa-
chem, barrierefreiem wege kennenzulernen.
die ergebnisse dieser Bemühungen wurden der 
breiten Öffentlichkeit erstmals am 8. mai 2015 – 
zum europatag – vorgestellt und dabei interessiert 
aufgenommen. Begleitet wurde diese Präsentation 
von vielfältigen aktivitäten im zeichen der inklusion 
in der euroregion Pro euroPa Viadrina und im 
Stadtraum Frankfurt (oder) und Słubice. hierbei wur-
de eine „wunschkette für inklusion“ erstellt, die den 
Stadtverwaltungen in Frankfurt (oder) und Słubice 
übergeben wurde.

zaniu kompetencji językowych pracownikom. w in-
tensywnym procesie opracowano materiały, umożli-
wiające ludziom z i bez niepełnosprawności poznanie 
języka sąsiadów w sposób prosty i bez barier.
wyniki tych starań przedstawiono szerokiej publicz-
ności po raz pierwszy 8 maja 2015 roku – w dniu eu-
ropy – i przyjęte one zostały z dużym zainteresowa-
niem. Prezentacji towarzyszyły różnorodne działania 
pod znakiem inkluzji w eurororegionie Pro euroPa 
Viadrina oraz na obszarze miasta Słubice-Frankfurt 
nad odrą. utworzono tu „łańcuch życzeń dla inklu-
zji”, przekazany urzędom miejskim w Słubicach i we 
Frankfurcie nad odrą.

Ganz im zeichen der un-Behindertenrechtskonventi-
on gestalten die Projektpartner ihre zusammenarbeit 
und ihren austausch. die gleichberechtigte teilhabe 
von menschen mit und ohne Behinderung ist leitge-
danke der gemeinsamen arbeit. damit die vorhande-
ne Sprachbarriere in der doppelstadt Frankfurt (oder) 
und Słubice überwunden werden kann, wurde eine 
angebot für mitarbeiter der Partnereinrichtungen 
entwickelt und realisiert, welches es diesen ermög-
licht, in direkten austausch miteinander zu treten. in 
einem mehrwöchigen tandemkurs konnten hier we-
sentliche Grundlagen gelegt werden. 

Partnerzy projektu współpracowali i wymieniali się 
doświadczeniami w duchu konwencji onz o pra-
wach osób niepełnosprawnych. Pełnoprawny udział 
osób z i bez niepełnosprawności jest myślą przewod-
nią wspólnej pracy. chcąc pokonać bariery językowe 
w podwójnym mieście Słubice – Frankfurt nad odrą, 
opracowano i zrealizowano dla pracowników jedno-
stek projektowych ofertę językową, umożliwiającą im 
bezpośrednią wymianę doświadczeń. w kilku trwa-
jących po tygodniu kursach w tandemach udało się 
zdobyć solidne podstawy językowe. 
jednak projekt koncentrował się nie tylko na przeka-

leBenShilFe FrankFurt (oder) e. V. 

ParTner: 

Stowarzyszenie po Prostu – Słubice, towarzystwo 
walki z kalectwem, Stowarzyszenie euro jumelages – 

Słubice

TiTel / TyTuł: 

mit Spaß andere Sprachen lernen 
nauka języków to frajda

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

16. 3. 2015 – 31. 5. 2015 

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

14.212,56 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

12.080,68 eur
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tung von anderen menschen und der natur statt. im 
Projektverlauf wurden vielfältige geschichtliche the-
men behandelt. 
ein jahr lang wurde das Projekt auf beiden Seiten der 
Grenze vorbereitet. zum auftakt wurde am 1. märz 
2013 eine eröffnungskonferenz mit dem namen 
„junge tolerante“ unter teilnahme der Verwaltungen 
der Gemeinden lubiszyn und odervorland durch-
geführt. im rahmen des Projektes trafen sich kinder 
und jugendliche mehrmals sowohl in Polen als auch 
in deutschland. im mai 2013 wurde z. B. in Sauen in 
deutschland ein ökologischer wettbewerb veranstal-
tet, an dem zwei deutsch-polnische Gruppen teilnah-
men. die Veranstaltung wurde mit einer Fahrt nach 
Briesen, einer Schatzsuche mit GPS sowie einem test 
zum ökologischen wissen für Schüler und Forstwirte 
verbunden. 
das nächste treffen gab es im juni 2013 in der Ge-
meinde Bogdaniec. die teilnehmer lernten die lebu-
ser natur kennen, erfuhren viel über die jagd- und 
Forstwirtschaft in Bogdaniec, nutzten den Bildungs-
pfad „tal der drei mühlen“ und nahmen an einer 
Schatzsuche teil. im September 2013 gab es eine at-
traktive kanufahrt entlang der Spree und im oktober 
2013 vermittelte eine Fahrt nach auschwitz, kraków, 
zakopane und wrocław vielfältige eindrücke. 
während des Projektes wurde in den polnischen und 
in den deutschen Schulen begleitender Sprachunter-
richt in deutsch und Polnisch angeboten. 

 Projekt realizowany był po obu stronach granicy przez 
ponad rok. otworzyła go 1 marca 2013 roku konfe-
rencja „młodzi tolerancyjni” z udziałem władz gmi-
ny lubiszyn i gminy odervorland. w takcie projektu 
dzieci i młodzież wielokrotnie spotykali się zarówno 
w Polsce, jak i w niemczech. np. w maju 2013 w Sau-
en w niemczech został zorganizowany konkurs eko-
logiczny, podczas którego rywalizowały ze sobą dwie 
polsko-niemieckie grupy. impreza została połączona  
z wyjazdem do Briesen, podchodami z GPS oraz te-
stem wiedzy o ekologii uczniowie kontra leśnicy. 
kolejne spotkanie odbyło się w czerwcu 2013 roku 
w gminie Bogdaniec. uczestnicy poznawali lubuską 
przyrodę, zdobywali wiadomości na temat gospodar-
ki łowieckiej na terenie nadleśnictwa Bogdaniec, po-
konali też ścieżkę edukacyjną „dolina ii młynów” i brali 
udział w podchodach. we wrześniu 2013 roku mogli 
liczyć na atrakcje związane ze spływem kajakowym 
na Szprewie, a w październiku 2013 przeżyli wielkie 
emocje z wycieczką historyczną do oświęcimia, kra-
kowa, zakopanego i wrocławia.
w trakcie trwania projektu w polskich i niemieckich 
szkołach na bieżąco odbywały się lekcje języka nie-
mieckiego i języka polskiego. w sumie odbyło się 50 
lekcji języka polskiego i 50 lekcji języka niemieckiego. 

ziel des Projektes war es, Vorurteile abzubauen und 
die internationale, interkulturelle und generations-
übergreifende zusammenarbeit zwischen Polen und 
deutschen zu entwickeln. Besonders wichtig war da-
bei der aufbau interkultureller kompetenzen sowie 
die Vermittlung von Grundlagen der deutschen und 
polnischen Sprache für die teilnehmenden jugend-
lichen, Beamten und Forstwirte während der treffen 
und der zielgruppenorientiert vorbereiteten unter-
richtsstunden. alle Begegnungen und maßnahmen 
des Projektes fanden im Geiste der toleranz, der ach-

celem projektu było łamanie stereotypów oraz bu-
dowanie współpracy międzynarodowej, międzykul-
turowej i międzypokoleniowej pomiędzy Polakami  
i niemcami biorącymi w nim udział. niezwykle istot-
ny był także rozwój kompetencji międzykulturowej  
i przyswojenie podstaw języka niemieckiego/polskie-
go wśród młodzieży, urzędników i leśników, podczas 
spotkań i specjalnie przygotowanych lekcji. wszystkie 
spotkania i działania w ramach projektu odbywały się  
w duchu tolerancji, poszanowania drugiego człowieka, 
ale także przyrody. Była to ważna wspólna lekcja historii. 

Gmina luBiSzyn / 
Gemeinde luBiSzyn

ParTner: 

amt odervorland

TiTel / TyTuł: 
junge tolerante 

młodzi tolerancyjni

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 2. 2013 – 31. 3. 2014

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

3.447,17 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

2.930,09 eur
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bensstils (erholung am wasser, Verzehr lokaler Süßfi-
sche) und der Festigung der deutsch-polnischen kul-
turtraditionen (lokale Fischgerichte, auftritte lokaler 
Volksgruppen, integration kultureller Gemeinschaf-
ten). 
im rahmen der Veranstaltung zeigten Volksgruppen 
und Sänger ihr können, und es gab einen Grill-wett-
bewerb um den am besten zubereiteten zander. die 
teilnehmer konnten einen extra für diese Gelegen-
heit vorbereiteten Pfad der im Verschwinden begrif-
fenen Berufe und handwerke erkunden. es wurden 
fünf Stände vorbereitet, an denen interessierte ei-
genhändig Produkte aus wolle und Stroh herstellen, 
weben, häkeln oder Stoffe mit Stempeln dekorieren 
konnten. auf diese weise wurden nicht nur die al-
ten traditionen präsentiert, sondern die teilnehmer 
konnten aktiv die traditionellen handwerkstechniken 
ausprobieren. 

pagowania zdrowego stylu życia (rekreacja wodna, 
spożywanie rodzimych gatunków ryb słodkowod-
nych) oraz podtrzymywania polskich i niemieckich 
tradycji kulturowych (propagowanie lokalnych recep-
tur przyrządzania ryb, występy rodzimych amator-
skich zespołów śpiewaczych, integracja stowarzyszeń 
promujących kulturę). 
w ramach imprezy odbyły się m.in.: występy amator-
skich zespołów śpiewaczych i wokalistów oraz kon-
kurs na grillowanie sandacza. uczestnicy mogli też 
przejść się specjalnie na tę okazję przygotowanym 
Szlakiem Ginących zawodów i rękodzieła. utworzo-
no 5 stanowisk, na których uczestnicy projektu mogli 
własnoręcznie wykonać wyroby z wełny i słomy oraz 
małe formy tkackie, poznać sekret szydełkowania czy 
ozdabiania tkaniny metodą stempli. w ten sposób nie 
tylko wskrzeszono tradycję, ale dano możliwość czyn-
nego udziału odbiorców w tradycyjnych warsztatach. 

das übergeordnete ziel des Projektes war die Festi-
gung der zusammenarbeit zwischen den Bürgern 
der Gemeinden lubniewice und Schöneiche bei Ber-
lin, die entwicklung kultureller maßnahmen in der 
euroregion Pro euroPa Viadrina sowie die Förde-
rung der lokalen touristisch-ökologisch-kulturellen 
ressourcen und lokaler künstler. 
der wichtigste tag für das ganze Projekt war der 16. 
august 2014, als am Stadtrand von lubniewice ein 
zanderfest veranstaltet wurde. das Fest im Freien 
stand im zeichen der Förderung eines gesunden le-

celem nadrzędnym projektu było pogłębienie 
współpracy między mieszkańcami gmin lubniewice  
i Schöneiche bei Berlin, promocja działań kulturalnych 
w euroregionie Pro euroPa Viadrina oraz promo-
wanie lokalnych zasobów turystyczno-ekologiczno-
-kulturowych i wspieranie lokalnych twórców kultury. 
najważniejszym dniem dla całego projektu był 16 
sierpnia 2014 roku, kiedy to w pobliżu plaży miej-
skiej w lubniewicach odbyło się święto Sandacza 
– otwarta impreza plenerowa poświęcona promocji 
euroregionu Pro euroPa Viadrina w kontekście pro-

Gmina luBniewice / 
Gemeinde luBniewice

ParTner: 

Gemeinde Schöneiche bei Berlin

TiTel / TyTuł: 
lucioperca. zanderfest in lubniewice 2014 

lucioperca. święto sandacza. lubniewice 2014

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

2. 6. 2014 – 30. 9. 2014

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

12.922,36 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

8.399,53 eur
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welchem übungen zu verschiedenen rhythmen und 
techniken des trommelspiels angeboten wurden, 
aber auch zur Bewegungskoordination und zur richti-
gen konzentration. zum ersten mal konnten sich die 
teilnehmer bei Bühnenauftritten präsentieren, Bewe-
gungen einüben und die Qualität von choreografien 
verbessern.
der workshop fand vom 4. – 7. juni 2014 im kultur-
zentrum in międzyrzecz statt. die Gesangs-, instru-
menten- und Bühnenübungen wurden sowohl in 
Gruppen als auch individuell angeboten. in einem 
Studio wurden ton- und Videoaufnahmen gemein-
sam mit amateuren und musikgruppen bearbeitet. 
die teilnehmer besichtigten auch die umgebung 
von międzyrzecz und verbrachten zeit am gemein-
samen lagerfeuer.
das abschlusskonzert des workshops fand im Freien 
statt.

mentalne z zakresu poznania rytmów i techniki gry 
na bębnach oraz rozwijania koordynacji ruchowej  
i koncentracji. z kolei, po raz pierwszy uczestnicy mie-
li okazję wziąć udział w zajęciach z ruchu sceniczne-
go i poznać techniki pomagające oswoić się ze sceną 
oraz podnieść jakość choreografii.
warsztaty odbyły się w dniach 4-7 czerwca 2014 roku 
w miejskim ośrodku kultury w międzyrzeczu. zakres 
zajęć obejmował pracę zespołową w grupach: wokal-
nej, instrumentalnej i ruchu scenicznego oraz pracę 
z solistami. Przewidziano także nagrania dźwiękowe 
i video w studio nagraniowym, z udziałem artystów 
amatorów oraz zespołu muzycznego. uczestnicy 
zwiedzili też ziemię międzyrzecką, odpoczywali przy 
wspólnym ognisku, każdy otrzymał pamiątkowe ga-
dżety i koszulki.
koncert finałowy, podsumowujący cykl warsztatów, 
odbył się w plenerze. 

das hauptziel des Projektes bestand in der Vertiefung 
des austausches deutscher und polnischer kultur- 
und künstlerkreise und insbesondere in der Förde-
rung des Gesangs und der instrumentalmusik. auch 
die Verbesserung gesanglicher und instrumentaler 
kompetenzen der teilnehmer in einem internationa-
len Bildungsprozess war ziel des Projektes. 
es war bereits der vierte workshop im rahmen dieses 
Projektes. zum zweiten mal gab es nicht nur Gesangs-
übungen, sondern auch instrumentenunterricht, in 

Głównym celem projektu była integracja organizacji 
partnerskich oraz rozwijanie współpracy polsko-nie-
mieckich środowisk kulturalno-artystycznych, a także 
promocja sztuki wokalnej i instrumentalnej oraz moż-
liwość poszerzania warsztatu wokalno-instrumental-
nego uczestników w procesie edukacji międzynaro-
dowej. 
Była to kolejna – czwarta – edycja warsztatów reali-
zowanych w ramach projektu. Po raz drugi – poza 
warsztatami wokalnymi, odbyły się warsztaty instru-

Gmina międzyrzecz / 
Gemeinde międzyrzecz

ParTner: 

Gemeinde Bad Freienwalde

TiTel / TyTuł: 
Befreie deine Stimme: 4. deutsch-polnischer Gesangs- 

und instrumentalworkshop 
uwolnij Głos Vol. 4 – Polsko-niemieckie warsztaty 

wokalno-instrumentalne

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 4. 2014 – 30. 6. 2014

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

16.712,98 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

8.356,49 eur
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de hierbei durch die thaer-Gedenkstätte in möglin 
geleistet.
die entstandenen kunstwerke wurden nach Fertig-
stellung unter zahlreicher Beteiligung prominenter 
Gäste und einer großem Publikum den teilnehmen-
den Gemeinden übergeben, die die kunstwerke an 
zentralen Stellen aufstellten, wo sie weiterhin für die 
Öffentlichkeit zugänglich sind.

Przy udziale prominentnych gości i szerokiej publicz-
ności przekazano powstałe dzieła sztuki uczestniczą-
cym gminom oraz umieszczono je w miejscach cen-
tralnych, gdzie nadal będzie można je podziwiać.

der in möglin, herzhorn und reichenow aktive Verein 
möhre hatte schon in den zurückliegenden jahren 
erfahrungen mit der realisierung von grenzüber-
schreitenden kunstprojekten gesammelt. hiervon 
ausgehend wurde mit deutschen und polnischen 
Partnern ein Skulpturenworkshop entwickelt und 
durchgeführt. die teilnehmenden laienkünstler setz-
ten sich, künstlerisch begleitet von dem holzkünstler 
uwe Steinkamp, bei der erstellung ihrer Skulpturen 
mit dem Gründer der deutschen agrarwissenschaft 
albrecht daniel thaer auseinander, der von 1804 bis 
1828 in möglin wirkte. wertvolle unterstützung wur-

Stowarzyszenie möhre, działające w möglinie, herz-
hornie i reichenow, zdobyło już w poprzednich latach 
doświadczenia w realizacji artystycznych projektów 
transgranicznych. teraz wspólnie z partnerami z Pol-
ski zrealizowano warsztaty rzeźbiarskie. uczestnicy – 
artyści amatorzy – przy współudziale rzeźbiarza uwe 
Steinkampa, pracującego w drewnie, zapoznali się 
podczas warsztatów z historią założyciela niemieckiej 
nauki o rolnictwie albrechta daniela thaera, działają-
cego w latach 1804 do 1828 w möglinie. dużą pomoc 
uzyskano od miejsca Pamięci thaer Gedenkstätte w 
möglin.

mÖhre e. V.

ParTner: 

Gmina cedynia

TiTel / TyTuł: 
Sk:ulpturenworkshop „radweg tour Brandenburg“ 

in möglin 
warsztaty rzeźbiarskie „ścieżki rowerowe 

Brandenburgii”

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

16. 3. 2013 – 11. 9. 2013

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

6.724,07 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

5.043,05 eur
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kie wurden kleine lokale routen in den beteiligten 
Gemeinden, routen im landschafts- und national-
park warthemündung und im naturpark märkische 
Schweiz ausgearbeitet.
zu den ausgearbeiteten routen wurden Flyer erstellt, 
die auch online zur Verfügung stehen. damit die rou-
ten mit navigationsgeräten genutzt werden können, 
wurden GPS-tracks für GPS-Geräte, Smartphones etc. 
und kmz-Files zur nutzung mit Google earth erstellt. 
ebenso wurden von den Schülern mehrere informati-
onstafeln erstellt, die am rande der routen touristen 
auf landschaftliche und geschichtliche Besonderhei-
ten hinweisen.
mit dem Projekt wurde die grenz- und generationen-
übergreifende zusammenarbeit im Bereich des na-
turtourismus in der euroregion gestärkt, die von den 
Partnern fortgesetzt werden soll.

w Parku narodowym i Parku krajobrazowym ujście 
warty oraz w Parku narodowym Szwajcarii marchij-
skiej.
dla opracowanych szlaków przygotowano ulotki, do-
stępne również online. wytyczono także współrzęd-
ne GPS dla tras, tak by można było używać nawiga-
cji i smartfonów, a także pliki kmz do wykorzystania  
w Google earth. uczniowie przygotowali ponadto 
wiele tablic informacyjnych, ustawionych wzdłuż 
szklaków turystycznych, mówiących o atrakcjach kra-
jobrazowych i historycznych.
Projekt wzmocnił współpracę transgraniczną i mię-
dzypokoleniową w dziedzinie turystyki naturalnej  
w euroregionie, która będzie kontynuowana przez 
partnerów.

mit diesem Projekt wurde eine besondere Form der 
touristischen erschließung der region realisiert. un-
ter einbeziehung von Schülern aus deutschland und 
Polen (altlandsberg, Buckow, dąbroszyn, Strausberg, 
witnica, zepernick) wurden naturtourismusrouten 
erstellt. die Schüler erarbeiteten gemeinsam mit leh-
rern, umweltpädagogen und naturwächtern routen, 
die touristen die erschließung der region erleichtern 
und gleichzeitig auf die Bedeutung der einmaligen 
natur am rande der routen aufmerksam machen.
neben der Beschreibung eines teilstücks des euro-
paradweges r1 zwischen erkner und ośno lubus-

Projekt realizował szczególną formę aktywizacji tu-
rystycznej regionu. uczniowie z niemiec i Polski (al-
tlandsberg, Buckow, dąbroszyn, Strausberg, witni-
ca, zepernick) opracowali trasy turystyki naturalnej. 
młodzież wspólnie z nauczycielami, pedagogami ds. 
ochrony przyrody przygotowała szlaki, ułatwiające tu-
rystom poznanie regionu i pokazujące wyjątkowość 
roztaczającej się wokół przyrody.
udało się opisać drogi rowerowe między erkner  
i ośnem lubuskim, będące częścią europejskiego 
szlaku rowerowego r1. opracowane zostały lokalne 
trasy w gminach uczestniczących w projekcie, szklaki 

naturSchutzPark märkiSche Schweiz e. V.

ParTner: 

naturpark märkische Schweiz, zespół Szkół im. 
mikołaja kopernika w witnicy 

TiTel / TyTuł: 
jugend gestaltet naturtourismus und umweltbildung 

młodzież kształtuje turystykę naturalną i edukację 
ekologiczną

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 2. 2011 – 30. 6. 2012

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

49.640,00 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

58.400,00 eur
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zuspruches der teilnehmenden, die insbesondere 
die regionale und grenzüberschreitende Perspektive 
der angebote begrüßten. die teilnehmenden waren 
es auch, die die Projektpartner in ihren Bemühungen 
bestärkten, auch zukünftig solche Veranstaltungen 
anzubieten. dabei wurden auch viele konkrete ideen 
für die weitere zusammenarbeit eingebracht.

uczestników, którzy chwalili w szczególności perspek-
tywę regionalną i transgraniczną. to właśnie uczestni-
cy zachęcili partnerów projektu do starań o organiza-
cję tego typu imprez również w przyszłości. Podano 
wiele konkretnych pomysłów dalszej współpracy. 

ausgehend von den erfahrungen aus der langjähri-
gen zusammenarbeit konzipierten die Projektpartner 
eine Veranstaltungsreihe, die sich dem themenfeld 
„leben und arbeiten auf dem land“ widmete. Be-
sondere Berücksichtigung fanden dabei ökologische 
kriterien und ansätze alternativen wirtschaftens. an 
vier wochenenden standen das Brauchtum in der 
weihnachtszeit, das ländliche leben und arbeiten im 
winter, osterbräuche und das erwachen der natur 
sowie traditionelle rezepte und hausmittel im mit-
telpunkt. alle angebote erfreuten sich eines großen 

Bazując na długoletnich doświadczeniach współpra-
cy, partnerzy projektu zorganizowali wiele imprez po-
święconych tematyce życia i pracy na wsi. w sposób 
szczególny uwzględniono kryteria ekologiczne i zało-
żenia rolnictwa alternatywnego. Przez cztery weeken-
dy zajmowano się tradycjami bożonarodzeniowymi, 
życiem i pracą na wsi zimą, tradycjami wielkanocnymi 
oraz wiosennym budzeniem się przyrody, jak również 
tradycyjnymi przepisami kucharskimi i domowymi 
sposobami przygotowywania produktów. wszyst-
kie oferty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 

ÖkoSPeicher wulkow e. V.

ParTner: 

klub Przyrodników 

TiTel / TyTuł: 
leben und arbeiten auf dem land – deutsch-
polnische Veranstaltungsreihe über ländliche 

lebensweise, arbeitswelt und Brauchtum
Życie i praca na wsi – polsko-niemieckie imprezy 

o życiu na wsi, pracy i tradycjach wiejskich

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 12. 2013 – 15. 6. 2014

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

10.813,13 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

9.191,16 eur
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turhaus. die teilnehmer aus deutschland und Polen 
arbeiteten in den Bereichen Fotografie, malerei und 
kunsthandwerk. die workshops wurden unter folgen-
den titeln durchgeführt: Fotografie – „ośno im objek-
tiv“, malerei – „die Farben von ośno“ und decoupage 
– „Geschickte hände!“. am tagesende erfolgte eine 
zusammenfassung aller drei workshops. 
am folgenden tag wurden alle werke der teilnehmer 
in einer ausstellung vor dem rathaus von ośno lu-
buskie der Öffentlichkeit präsentiert.

uczestnicy z Polski i niemiec pracowali w trzech 
sekcjach: fotograficznej, malarskiej i rękodzielniczej. 
warsztaty fotograficzne upłynęły pod hasłem „ośno 
w obiektywie”, malarskie – „Barwy ośna”, a warsztaty 
decoupage – „zdolne ręce!”. 
Pod koniec dnia podsumowano wszystkie trzy warsz-
tatowe formy. następnego dnia – 7 lipca – prace 
uczestników warsztatów zostały zaprezentowane 
mieszkańcom ośna lubuskiego podczas wystawy 
przed ratuszem. 

das ziel des Projektes war die gesellschaftliche und 
kulturelle integration der teilnehmer, die unterstüt-
zung der werte und der Bedeutung lokaler kunst 
durch die Förderung und Festigung der regionalen 
identität der Bürger der Partnergemeinden, das über-
winden von mentalen und sprachlichen Barrieren so-
wie die Stärkung der zusammenarbeit zwischen den 
Projektpartnern. 
den höhepunkt des Projektes bildete ein am 6. juli 
2013 durchgeführter kunst-workshop im Stadtkul-

celem projektu była integracja społeczno-kulturalna 
uczestników, podkreślenie wartości i znaczenia sztu-
ki lokalnej w kształtowaniu i umacnianiu tożsamości 
regionalnej mieszkańców partnerskich gmin, prze-
łamywanie barier językowych i psychologicznych,  
a także wzmocnienie współpracy między partnerami 
projektu. 
Punkt kulminacyjny projektu nastąpił 6 lipca 2013 
roku, kiedy to w miejskim domu kultury w ośnie lu-
buskim odbyły się warsztaty artystyczne. 

Gmina ośno luBuSkie / 
Gemeinde ośno luBuSkie

ParTner: 

Gemeinde eichwalde

TiTel / TyTuł: 
künstlerischer workshop mit dem titel 

„ringel, ringel, reihe, Feine hände zweie“ 
ii warsztaty artystyczne pt. ence-pence 

mam zdolne ręce!

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

15. 6. 2013 – 30. 9. 2013

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

2.561,27 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

2.177,08 eur
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lassen. mit großer neugier wurden die ausgestellten 
Fahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und rotem kreuz in 
Besitz genommen. dabei beantworteten die Betreu-
er geduldig alle Fragen, und die kinder konnten ver-
schiedene Funktionsweisen testen. Besonders beliebt 
war eine Fahrt mit der hebebühne des Feuerwehrau-
tos. 
mit den vielfältigen Begegnungen während des ge-
meinsamen kindertags wurden gegenseitige Be-
rührungsängste abgebaut, und die fremde Sprache 
stellte keinen hinderungsgrund für ein gemeinsames 
erlebnis dar.

nego krzyża. opiekunowie odpowiadali na wszystkie 
pytania, a dzieci mogły przetestować różne funkcje 
pojazdów. Szczególnie atrakcyjny był wjazd na pod-
nośniku wozu strażackiego.
dzięki różnorodnym atrakcjom wspólnego dnia 
dziecka zlikwidowano wzajemne lęki przed kontak-
tem, a język obcy nie stanowił przeszkody we wspól-
nej zabawie.

am 1. juni 2012 luden die Projektpartner zum sechs-
ten gemeinsam vorbereiteten deutsch-polnischen 
kindertag ein. unter dem motto „dschungel“ konnten 
kinder aus Frankfurt (oder) und Słubice gemeinsam 
abenteuer erleben und sich kennenlernen. hierfür 
stand den kindern das gesamte Gelände des euro-
camp am helenesee zur Verfügung. in der Sporthalle, 
auf dem Sportplatz, dem Spielplatz, dem Freigelände 
und im Streichelzoo hatten die kinder Gelegenheit, 
sich bei verschiedenen Ball- und Geschicklichkeits-
spielen zu probieren. eine Bastelstraße bot den kin-
dern die möglichkeit, ihrer kreativität freien lauf zu 

dnia 1 czerwca 2012 roku partnerzy projektu zapro-
sili na szósty polsko-niemiecki dzień dziecka. Pod ha-
słem „dżungla” dzieci z Frankfurtu nad odrą oraz ze 
Słubic mogły wspólnie przeżywać przygody i się po-
znać. cały park eurocamp helensee był do ich dyspo-
zycji. w hali sportowej, na boisku, na łące i w małym 
zoo dzieci mogły wypróbować się w różnych grach 
zręcznościowych i z piłką. Przygotowano całą ścież-
kę ze stanowiskami do malowania, wycinania, kleje-
nia i majsterkowania, gdzie dzieci mogły dać upust 
kreatywności. dużym zainteresowaniem cieszyły się 
wystawione pojazdy straży pożarnej, policji i czerwo-

PewoBe GGmBh FrankFurt (oder)

ParTner: 

zespół administracyjny oświaty w Słubicach 

TiTel / TyTuł: 
deutsch-polnischer kindertag 2012: 

„dschungelabenteuer im eurocamp“
Polsko-niemiecki dzień dziecka 2012 „Przygoda 

w dżungli w eurocamp”

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 4. 2012 – 31. 1. 2013

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

10.217,85 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

5.108,92 eur
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lungen wurden kenntnisse des jeweiligen einsatz-
rechts und von Polizeitaktiken vermittelt. die sprach-
liche weiterbildung erfolgte in deutsch-polnischen 
tandems und während gemeinsamer einsätze. durch 
gemeinsame Sport- und kulturveranstaltungen 
konnten die persönlichen kontakte vertieft werden.
das Projekt hat einen wesentlichen Beitrag zur in-
tensivierung der zusammenarbeit der Polizei in der 
Grenzregion geleistet.

była w ramach polsko-niemieckich tandemów oraz w 
trakcie wspólnych akcji. dzięki imprezom sportowym 
i kulturalnym udało się pogłębić kontakty osobiste.
Projekt w znacznym stopniu przyczynił się do intensy-
fikacji współpracy policji w regionie przygranicznym.

der Beitritt Polens zum Schengen-raum im dezem-
ber 2007 brachte auch für die Polizei in der region 
Frankfurt (oder) und Słubice neue herausforderun-
gen mit sich. mit dem Projekt wurden Polizistinnen 
und Polizisten der teilnehmenden dienststellen für 
die intensivierung der grenzüberschreitenden zu-
sammenarbeit gewonnen. neben dem austausch zu 
rechtsfragen wurden auch Sprachschulungen und 
wechselseitige Praktika realisiert.
mehrtägige einsätze in den dienststellen des nach-
barlandes unterstützten den austausch und sorgten 
für eine Verbindung von theorie und Praxis. in Schu-

Przystąpienie Polski do strefy Schengen w grudniu 
2007 roku to dla policji w regionie Frankfurtu nad 
odrą i Słubic nowe wyzwania. udało się pozyskać po-
licjantki i policjantów z jednostek biorących udział w 
projekcie do intensywnej współpracy transgranicznej. 
wymieniono się informacjami o kwestiach prawnych, 
uczono języków i zrealizowano wspólne praktyki.
kilkudniowa służba w jednostce w kraju sąsiednim 
to nie tylko lepsza wymiana, ale również połączenie 
teorii z praktyką. w trakcie szkoleń zapoznano się z 
prawem dotyczącym przeprowadzanych akcji oraz 
z taktykami policyjnymi. nauka języków realizowana 

PolizeiPräSidium land BrandenBurG

ParTner: 

komenda wojewódzka Policji w Gorzowie 
wielkopolskim, komenda wojewódzka Policji 

w Szczecinie 

TiTel / TyTuł: 
im tandem gegen die Grenzkriminalität

w tandemie w walce z przestępczością graniczną

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

3. 2. 2012 – 30. 10. 2014

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

52.420,20 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

39.315,15 eur
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landkreises kennenlernen. auf diese weise wurde 
auch für eine gesundheitsbewusste lebensführung 
geworben, die durch Bewegung in der natur unter-
stützt werden kann. eine zentrale Bedeutung nahm 
der erfahrungsaustausch zwischen den Projektteil-
nehmern und den Projektpartnern ein. 
der höhepunkt des Projektes, das überregionale tou-
ristische treffen „Begegnung am Feldrain“, begann 
am 16. juni 2012 in Santok. im rahmen der Veranstal-
tung gab es u. a. einen Floßangelwettbewerb an der 
Promenade in Santok, ein treffen der wassersportler, 
wander- und Fahrradtouren über vier verschiedene 
Strecken, die alle in Santok endeten: nierzym – See 
Grzybno – See racze – Płomykowo – Santok (12 km 
zu Fuß); Gorzów – wawrów – czechów – Santok (12 
km zu Fuß); Gorzów – wojcieszyce – jezioro ostrowi-
te – janczewo – Górki – Santok (35 km mit dem rad); 
Gorzów roszarnia – ciecierzyce – rezerwat zakole 
Santockie – Santok (22 km mit dem rad). es wurden 
zahlreiche landeskundliche und touristische wettbe-
werbe veranstaltet, und die teilnehmer konnten das 
museum in Santok, die alte Burg und die archäolo-
gischen ausgrabungen besichtigen. zum abschluss 
der Veranstaltung gab es ein Bühnenprogramm mit 
auftritten lokaler amateurgruppen und einem tanz-
fest. 

i aktywności fizycznej na łonie przyrody. 
niezwykle istotna była wymiana doświadczeń pomię-
dzy uczestnikami projektu i jego partnerami. 
transgraniczny zlot krajoznawczo-turystyczny „Spo-
tkanie na miedzy” – będący kulminacyjnym punktem 
projektu – rozpoczął się 16 czerwca 2012 roku w San-
toku. w ramach imprezy odbyły się m.in.: amatorskie 
spławikowe zawody wędkarskie na promenadzie  
w Santoku, zlot wodniaków, pieszo-rowerowy rajd  
z metą w Santoku, biegnący czterema różnymi trasa-
mi: nierzym – jezioro Grzybno – jezioro racze – Pło-
mykowo – Santok (12 km pieszo); Gorzów – wawrów 
– czechów – Santok (12 km pieszo); Gorzów – wojcie-
szyce – jezioro ostrowite – janczewo – Górki – Santok 
(35 km na rowerze); Gorzów roszarnia – ciecierzyce 
– rezerwat zakole Santockie – Santok (22 km na rowe-
rze). Podczas imprezy zorganizowano też liczne kon-
kursy sportowo-krajoznawcze, umożliwiono zwiedza-
nie muzeum w Santoku, dawnego grodziska i miejsca 
archeologicznych wykopalisk. impreza zakończyła się 
występami lokalnych zespołów amatorskich na sce-
nie i zabawą taneczną. 

das Projekt hatte zum ziel, den Fremdenverkehr im 
allgemeinen und die angebote des aktiv-urlaubs 
im Besonderen auf beiden Seiten der polnisch-deut-
schen Grenze populärer zu machen sowie die landes-
kundlichen und touristischen angebote des land-
kreises Gorzówski zu vermarkten. im rahmen des 
Projektes konnten kinder und erwachsene mehr über 
die regionalen naturschätze erfahren und kulturel-
le, historische als auch touristische attraktionen des 

celem projektu było upowszechnianie turystyki oraz 
czynnego wypoczynku po obu stronach polsko-nie-
mieckiej granicy, a także promocja krajoznawczych, 
turystycznych i przyrodniczych walorów powiatu 
gorzowskiego. dzięki jego realizacji możliwe było 
upowszechnienie wiedzy o regionalnej przyrodzie za-
równo wśród dzieci, jak i osób dorosłych; krzewienie 
wiedzy o kulturowych, historycznych i turystycznych 
walorach powiatu oraz skuteczna promocja zdrowia  

Powiat GorzowSki / 
landkreiS GorzowSki 

ParTner: 

landkreis märkisch-oderland

TiTel / TyTuł: 

Begegnung am Feldrain in 2012 – 
Grenzüberschreitendes landeskundlich-touristisches 

treffen 
Spotkanie na miedzy 2012 – transgraniczny zlot 

krajoznawczo-turystyczny

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

3. 4. 2012 – 30. 7. 2012 

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

8.163,07 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

6.938,61 eur
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fendes ganztägiges Picknick am 7. juni 2014 in ośno 
lubuskie für Freiwillige und Vertreter von nGos. im 
rahmen der Veranstaltung gab es verschiedene ak-
tivitäten, angefangen mit Sport- und angelwettbe-
werben am Grzybnoer See, ein Quiz, einen workshop 
unter dem titel „das Potential freisetzen – gesellschaft-
liches engagement im deutsch-polnischen Grenzge-
biet“, einen gemeinsamen Spaziergang durch ośno 
lubuskie, die Vorstellung der anwesenden nGos auf 
der Bühne und ein gemeinsames tanzfest. alle orga-
nisationen konnten über ihre arbeit berichten und 
sich in bereitgestellten zelten präsentieren. 
die Sieger der wettbewerbe erhielten Preise, und alle 
teilnehmer informationsmaterial und Gadgets als er-
innerung an einen erlebnisreichen tag.

lubuskie całodniowego, transgranicznego Pikniku 
dla wolontariuszy i przedstawicieli organizacji poza-
rządowych. miał on charakter integracyjny i obejmo-
wał najróżniejsze formy aktywności rekreacyjnych, od 
rozgrywek sportowych i zawodów wędkarskich na 
jeziorze Grzybno, przez quizy, warsztaty pn. „uwalnia-
my potencjał – aktywność społeczną na rzecz pogra-
nicza polsko-niemieckiego”, wspólny spacer po ośnie 
lubuskim, po prezentację na scenie organizacji poza-
rządowych, których przedstawiciele brali udział w Pik-
niku i wspólną zabawę przy muzyce. wszystkie orga-
nizacje miały okazję zaprezentować swoją działalność 
i dorobek w specjalnie do tego celu przygotowanych 
namiotach. 
uczestnicy Pikniku otrzymali materiały promocyjne  
i gadżety, a zwycięzcy poszczególnych konkursów  
i zawodów – nagrody. 

das Projekt hatte das ziel, das gesellschaftliche enga-
gement in der deutsch-polnischen Grenzregion zu 
fördern, die zusammenarbeit zwischen Freiwilligen 
und Vertretern der nGos von beiden Seiten der oder 
zu festigen, die erfahrungen und informationen über 
arbeitsmethoden und Formen des gesellschaftlichen 
engagements auszutauschen. 
der höhepunkt des Projektes war ein grenzübergrei-

celem projektu była promocja działalności społecznej 
na polsko-niemieckim pograniczu, zacieśnianie więzi 
między wolontariuszami i działaczami społecznymi  
z obu stron odry oraz wymiana doświadczeń i infor-
macji dotyczących metod i form prowadzenia działal-
ności społecznej. 
najistotniejszym punktem projektu było zorganizo-
wanie 7 czerwca 2014 roku w miejscowości ośno 

Powiat SłuBicki / 
landkreiS SłuBicki

ParTner: 

landschaftspflegeverband mittlere oder e.V. 
Frankfurt (oder) 

TiTel / TyTuł: 
lass uns kennenlernen – 3. grenzübergreifendes 

Picknick für Freiwillige und Vertreter der 
nichtregierungsorganisationen 

Poznajmy się – 3 transgraniczny piknik wolontariuszy 
i przedstawicieli organizacji pozarządowych

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

14. 4. 2014 – 30. 9. 2014

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

7.991,65 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

5.194,57 eur
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16. juni 2012 organisierte „deutsch-polnische Part-
nertreffen – kreisfest im landkreis Sulęciński 2012“. im 
rahmen der Veranstaltung wurden angelwettbewer-
be für jugendliche, ein deutsch-polnisches Gebets-
treffen, ein Basketballturnier, ein deutsch-polnischer 
Freundschaftslauf, ein Bogenschützenturnier für 
amateure, wettbewerbe für athletinnen und athle-
ten, ein Familienturnier und ein turnier der Vereine 
organisiert. 
die teilnehmer des Festes konnten sich an verschie-
denen Spielen beteiligen und die Präsentationen 
deutscher und polnischer Vereine verfolgen. lokale 
amateurkünstler begleiteten das Programm mit ihren 
auftritten. 
es wurden auch ein wettbewerb um den besten ent-
wurf eines Schals für die darstellung der Partnerschaft 
beider landkreise und ein wettbewerb mit dem na-
men „Pole, deutsche, zwei Brüderlein“ veranstaltet.
zum abschluss der Veranstaltung konnte noch ge-
meinsam das Fußballspiel Polen gegen tschechien 
geguckt und ein Feuerwerk bewundert werden. 
im rahmen des Projektes wurde auch ein deutsch-
polnischer werbefilm gedreht. 

spotkania partnerskie – święto Powiatu Sulęcińskiego 
2012. w jej trakcie odbyły się m.in.: młodzieżowe za-
wody wędkarskie, polsko-niemieckie spotkanie mo-
dlitewne, turniej koszykarski, polsko-niemiecki uliczny 
bieg przyjaźni, amatorski turniej łuczniczy; amatorskie 
zawody siłaczy i siłaczek; turniej rodzinny, międzyna-
rodowy drużynowy turniej stowarzyszeń. 
uczestnicy święta mieli okazję wziąć udział w grach  
i zabawach, licznych konkurencjach sprawnościo-
wych, prezentacjach polskich i niemieckich stowarzy-
szeń. lokalni artyści amatorzy przygotowali występy 
artystyczne. 
Podsumowano również konkurs na projekt szalika 
promującego partnerstwo obu powiatów i zorgani-
zowano konkurs „Polak i niemiec – dwa bratanki…”.
imprezę zamknęło wspólne oglądanie meczu Polska : 
czechy i pokaz sztucznych ogni. 
w ramach projektu przygotowano też polsko-nie-
miecki film promocyjny. 

das hauptziel des Projektes bestand in der Festigung 
der seit neun jahren bestehenden partnerschaftli-
chen zusammenarbeit durch eine zusammenfas-
sung der erfahrungen in den Bereichen kultur und 
tourismus sowie die Verbreitung der ergebnisse der 
zusammenarbeit. eine maßnahme war die organisa-
tion einer integrationsveranstaltung und ein treffen 
deutscher und polnischer Vereine gemäß der 2003 
geschlossenen Partnervereinbarung.
die wichtigste Veranstaltung des Projektes war das am 

Głównym celem projektu było zacieśnienie współpra-
cy partnerskiej, podsumowanie 9-letnich doświad-
czeń kulturalnych i turystycznych oraz promocja 
efektów współpracy między partnerami. Pośrednim 
celem była organizacja transgranicznej imprezy in-
tegracyjnej i spotkanie stowarzyszeń polskich i nie-
mieckich, nawiązujące do zawartych w 2003 roku 
partnerstw.
najważniejszym punktem projektu była zorganizowa-
na 16 czerwca 2012 impreza pn. Polsko-niemieckie 

Powiat SulęcińSki / 
landkreiS Sulęcin

ParTner: 

landkreis oder-Spree

TiTel / TyTuł: 
deutsch-polnisches Partnertreffen – kreisfest im 

landkreis Sulęciński 2012 
Polsko-niemieckie spotkania partnerskie – święto 

Powiatu Sulęcińskiego 2012

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

25. 5. 2012 – 17. 8. 2012

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

16.087,41 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

12.065,56 eur
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lokale amateurtanz- und Sängergruppen bewun-
dern sowie ein konzert des Blasorchesters erleben.  
am ersten tag gab es eine tomatenschlacht zwischen 
polnischen und deutschen tomatenpflanzern. am 
zweiten tag wurde ein wettbewerb für die leckersten 
tomatengerichte organisiert. in der gleichen zeit gab 
es am lubikowskisee eine deutsch-polnische regat-
ta, einen angelwettbewerb sowie weitere wettbe-
werbe z. B. tomatenzielwurf und tomatenwettessen. 
am dritten tag gab es kulturelle wettbewerbe. kinder 
und jugendliche aus Polen und deutschland stellten 
ihr künstlerisches Schaffen und einige werke vor. lo-
kale tanzgruppen führten tänze auf, und das lokale 
Blasorchester gab ein konzert. an Ständen wurden 
regionale Spezialitäten und Gerichte der regionalen 
küche angeboten.

nicy brali udział w pokazach lokalnych amatorskich 
zespołów śpiewaczych i tanecznych oraz koncercie 
orkiestry dętej. 
Pierwszego dnia odbyła się „Bitwa pomidorowa” roz-
grywana pomiędzy polskimi i niemieckimi planta-
torami pomidorów. drugiego dnia zorganizowano 
konkurs na najsmaczniejszą potrawę z pomidora. w 
tym samym czasie na jeziorze lubikowskim odbyły się 
polsko-niemieckie regaty, zawody wędkarskie, rzut 
pomidorem do celu i konkurs w jedzeniu pomidorów 
„na ilość”. trzeciego dnia zorganizowano bitwę arty-
styczną polegającą na prezentacji dorobku kultural-
nego dzieci i młodzieży z Polski i niemiec. wystąpiły 
lokalne zespoły taneczne oraz odbył się koncert lokal-
nej orkiestry dętej. Przy placu stanęły stoiska z żywno-
ścią i przysmakami kuchni regionalnej itp. 

das tomatenfest ist die größte kulturelle Veranstal-
tung in der Gemeinde Przytoczna. es dient der in-
tegration der landwirte und Gärtner, baut lokale 
kulturidentität auf und schafft internationale, gene-
rationsübergreifende und vorurteilsfreie Bindungen. 
das tomatenfest war vor allem eine Veranstaltung im 
Freien, die vom 24. bis zum 26. august 2012 dauerte. 
in ihrem rahmen gab es zahlreiche Feste, konzerte, 
wettbewerbe und Präsentationen lokaler Produkte 
aus Polen und deutschland. auf dem Boulevard an der 
Główna-Straße in Przytoczna konnten die teilnehmer 

święto Pomidora jest największą imprezą kulturalną 
w gminie Przytoczna. integruje środowisko rolników 
i plantatorów, buduje lokalną tożsamość kulturową,  
a także – poprzez rozrywkę – więzi międzykulturowe 
i międzypokoleniowe wolne od uprzedzeń i stereo-
typów. 
święto Pomidora to przede wszystkim trwająca od 24 
do 26 sierpnia impreza plenerowa. w jej trakcie odby-
wały się liczne festyny, koncerty, konkursy i prezenta-
cje dorobku regionalnego twórców z Polski i niemiec. 
na Bulwarze przy ul. Głównej w Przytocznej uczest-

Gmina Przytoczna / 
Gemeinde Przytoczna

ParTner: 

Verein naturschutzpark märkische Schweiz e. V. 
Buckow

TiTel / TyTuł: 
tomatenfest – Przytoczna 2012 

święto pomidora – Przytoczna 2012

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

26. 6. 2012 – 30. 9. 2012

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

11.098,78 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

7.214,21 eur
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mit liebevoll ausgestalteten Ständen präsentierten 
sich Vertreter der beider Gemeinden sowie regionale 
handwerker mit ihren Produkten. das angebot stieß 
auf großes interesse bei den Besuchern des marktes. 
weitere attraktionen für erwachsene und kinder tru-
gen zum erfolg des Projektes bei. Viel Spaß machte 
ein bunter umzug vom markt zur Pfarrkirche. wichtig 
war auch der wettbewerb der Friseure um den Grand 
Prix der heiligen magdalena, der Schutzheiligen der 
Friseure. das gesamte Programm wurde von verschie-
denen musikgruppen stimmungsvoll begleitet. 
zum abschluss der Veranstaltung wurde der Preis für 
den schönsten handwerkerstand überreicht. 

przedstawiciele Pszczewa i gminy letschin oraz regio-
nalni rękodzielnicy. ta oferta bardzo zainteresowała 
uczestników jarmarku.
nie zabrakło także atrakcji dla dorosłych i dla dzieci. 
istotnym elementem imprezy był barwny korowód 
z rynku do kościoła parafialnego, konkurs fryzjerski 
o Grand Prix św. magdaleny, patronki fryzjerów pol-
skich, oraz prezentacje i występy artystyczne zespo-
łów muzycznych. 
uwieńczeniem jarmarku magdaleńskiego było wrę-
czenie nagród za najpiękniejsze stoisko rękodzielni-
cze. 

das Projekt verfolgte das ziel, die deutsch-polnische 
zusammenarbeit weiterzuentwickeln, die jeweiligen 
kulturellen und touristischen angebote kennenzuler-
nen, die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen 
den Gemeinden zu festigen sowie mit dem magdale-
nenmarkt für die region zu werben. 
der magdalenenmarkt ist eine bekannte und belieb-
te Veranstaltung, die im jahr 2014 am 20. juli in Ps-
zczew stattfand. an der Veranstaltung nahmen Bür-
ger aus den Gemeinden Pszczew und letschin teil. 

celem projektu było rozwinięcie współpracy polsko-
-niemieckiej, poznanie walorów kulturowych i tury-
styki kulturowej, zacieśnienie więzi między partner-
skimi gminami, a także promocja regionu poprzez 
organizację jarmarku magdaleńskiego. 
jarmark magdaleński to znana i lubiana impreza re-
gionalna, która odbyła się 20 lipca 2014 roku w Pszcze-
wie. uczestniczyli w niej mieszkańcy gminy Pszczew 
oraz gminy letschin. Podczas jarmarku, na specjalnie 
przygotowanych stoiskach, swoje walory promowali 

Gmina PSzczew / 
Gemeinde PSzczew

ParTner: 

Gemeinde letschin

TiTel / TyTuł: 
Partnergemeinde letschin mit Besuch auf dem 

magdalenenmarkt 
Partnerska gmina letschin z promocją na jarmarku 

magdaleńskim

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

20. 5. 2014 – 20. 8. 2014

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

5.936,63 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

5.046,14 eur
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schluss der rzepiner tage. an der organisation des 
Festes waren folgende Partner beteiligt: Gemein-
de rzepin, Forstamt rzepin, technikum leśne in 
Starościn, Forstamt Siehdichum sowie die Gemeinde 
hoppegarten, offizieller Projektpartner. 
das ökologische Fest bestand aus mehreren elemen-
ten. es gab die theater-kabarett-aufführung „Psy-
chotherapie“, ein tennisturnier, Schießwettbewerbe, 
erste-hilfe-trainings für kinder und erwachsene, eine 
konferenz zum „Schutz des rzepiner urwaldes“, ein 
Fußballturnier um den Biber-Pokal, eine kanutour an 
der ilanka, ökologische wettbewerbe und Spiele für 
kinder unter dem titel „lernen und spielen im wald“, 
ein jägerfestmahl mit der kapelle kaziuki sowie ei-
nen Soutache-Schmuck-workshop. an den extra 
vorbereiteten Ständen wurden regionale und lokale 
Produkte z. B. honig oder wurst angeboten. zum ab-
schluss des Festes traten amateurkünstler aus Polen 
und deutschland auf der Festbühne auf.
als dank für die zusammenarbeit im Projekt wurde 
dem Forstamt rzepin, dem Forstamt Siehdichum, der 
Gemeinde hoppegarten und dem städtischen kul-
turzentrum in rzepin eine hirsch-Statuette, das wap-
pentier der Stadt rzepin, überreicht. 
im rahmen der zusammenfassung des Projektes 
wurde ein Prospekt erarbeitet, der u. a. während der 
tourismusmesse in Poznań vorgestellt wurde.

wydarzenia zaangażowali się: gmina rzepin, nadle-
śnictwo rzepin, technikum leśne w Starościnie, nad-
leśnictwo Siehdichum oraz oficjalny partner projektu 
gmina hoppegarten. 
Festyn ekologiczny składał się z wielu różnych ele-
mentów. Był to m.in. spektakl teatralno-kabareto-
wy Psychoterapia, turniej tenisa ziemnego, konkurs 
strzelecki, ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla dzieci i dorosłych, konferencja 
„chrońmy Puszczę rzepińską”, rozgrywki grupowe 
turnieju piłki nożnej o Puchar Bobra, spływ kajakowy 
ilanką, konkursy i zabawy ekologiczno-przyrodnicze 
dla dzieci pn. „las bawi i uczy”, myśliwska biesiada  
z kapelą kaziuki oraz warsztaty z projektowania biżu-
terii metodą sutasz. na specjalnie przygotowanych 
stoiskach zaprezentowali swój dorobek lokalni ręko-
dzielnicy, wytwórcy, producenci miodów czy wędlin. 
na zakończenie festynu na scenie wystąpili lokalni 
twórcy amatorzy z Polski i niemiec. 
jako podziękowanie za współpracę przy realizacji 
projektu, nadleśnictwo rzepin, nadleśnictwo Sieh-
dichum, gmina hoppegarten i miejski dom kultury  
w rzepinie otrzymali pamiątkowe statuetki jelenia 
symbolizującego herb rzepina. 
Podsumowaniem projektu było wydanie polsko-nie-
mieckiego folderu, który został zaprezentowany m.in. 
podczas targów turystycznych w Poznaniu. 

das hauptziel des Projektes war die Vermarktung der 
grenznahen Gebiete, insbesondere des rzepiner ur-
waldes, der durch seine besondere Bedeutung für 
natur und umwelt auch als touristisches ziel bekannt 
ist. wesentlich war auch die werbung für die lokalen 
naturressourcen und die Vorstellung des kulturellen 
unterhaltungs- und Sportangebotes der Gemeinde 
rzepin.
als hauptveranstaltung im rahmen des Projektes 
wurde am 7. juli 2012 im Stadtstadion am długiesee 
in rzepin ein ökologisches Fest veranstaltet, zum ab-

Priorytetowym celem projektu była promocja te-
renów przygranicznych – w szczególności Puszczy 
rzepińskiej – słynących z walorów turystycznych, 
przyrodniczych i ekologicznych. istotne było także 
promowanie lokalnych zasobów naturalnych i pre-
zentacja oferty kulturalno-rozrywkowo-sportowej 
gminy rzepin.
Głównym działaniem w ramach projektu było zorga-
nizowanie 7 lipca 2012 roku na stadionie miejskim 
nad jeziorem długie w rzepinie Festynu ekologicz-
nego wieńczącego dni rzepina. w organizację tego 

Gmina rzePin / 
Gemeinde rzePin

ParTner: 

Gemeinde hoppegarten

TiTel / TyTuł: 
willkommen in rzepiner urwald 

witaj w Puszczy rzepińskiej

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

3. 4. 2012 – 30. 7. 2012

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

12.825,15 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

10.901,38 eur
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die reitertour „aus der märkischen Schweiz über den 
landschaftspark ujście warty bis zum notecka- ur-
wald fand in der zeit vom 11. bis 20. juni 2010 statt.. 
als erinnerung erhielten die teilnehmer besondere 
reittaschen. Sie begannen ihre reise in Pritzhagen, 
ritten über marxdorf und alt tucheband, überquer-
ten am 14. juni die deutsch-polnische Grenze, ritten 
nach Sarbinowo-Bucze und weiter über witnica, mar-
wice, lipy bis nach nowe Polichno, wo es zum ab-
schluss am 20. juni eine integrationsveranstaltung 
unter dem namen „Pferdeasyl“ gab. die teilnehmer 
nahmen gemeinsam an reitwettbewerben und 
hindernisparcours teil. dies war eine hervorragende 
Gelegenheit, die erfahrungen und eindrücke von der 
reitertour auszutauschen und zu vertiefen. wichtig 
und aufschlussreich waren auch die Gespräche am 
lagerfeuer mit lokalen Pferdezüchtern und Vertretern 
von reitvereinen.

agroturystycznych o turystykę konną. 
rajd konny „od märkische Schweiz przez Park krajo-
brazowy „ujście warty” do Puszczy noteckiej” odbył się 
w dniach 11-20 czerwca 2010 roku. uczestnicy zostali 
zaopatrzeni w specjalne sakwy. wyruszyli 11 czerwca 
z Pritzhagen. Pokonali marxdorf, alt tucheband, 14 
czerwca przekroczyli granicę polsko-niemiecką, uda-
li się do kolonii Sarbinowo-Bucze, a następnie przez 
witnicę, marwice, lipy i nowe Polichno dotarli do no-
wego Polichna, gdzie 20 czerwca odbył się azyl koń-
ski. impreza miała charakter integracyjny. uczestnicy 
wspólnie brali udział w zawodach jeździeckich i po-
konywaniu torów przeszkód. Była to także doskonała 
okazja do wymiany doświadczeń i wrażeń z rajdu. 
istotne było również spotkanie przy ognisku z przed-
stawicielami lokalnych stadnin i klubów jeździeckich.

die Veranstaltung der deutsch-polnischen reitertour, 
die die bestehenden grenzübergreifenden kontakte 
unterstützte, sowie die Verbesserung des reittouris-
mus in der euroregion Pro euroPa Viadrina waren 
die hauptziele des Projektes. die initiative trug zur 
entwicklung des agrotourismus in der Gemeinde 
Santok bei und erweiterte diesen um den Bereich der 
reittouristik. 

zorganizowanie polsko-niemieckiego rajdu konne-
go wspierającego istniejące kontakty transgraniczne  
i poprawa dostępu do turystyki konnej przez społecz-
ności lokalne euroregionu Pro euroPa Viadrina to 
główne cele realizowanego projektu. dzięki tej ini-
cjatywie możliwy był rozwój agroturystyki, promocja 
walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Santok 
oraz poszerzenie działalności lokalnych gospodarstw 

Gmina Santok / 
Gemeinde Santok

ParTner: 

reit-, Fahr- und zuchtverein märkische Schweiz e. V.

TiTel / TyTuł: 
Grenzüberschreitende reittour aus der märkischen 

Schweiz über den landschaftspark warthemündung 
bis zum notecka-urwald 

transgraniczny rajd konny z märkische Schweiz przez 
Park krajobrazowy „ujście warty” do Puszczy noteckiej

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

30. 5. 2010 – 30. 9. 2010

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

15.910,18 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

13.523,65 eur
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mal mehr zeigte sich der verbindende charakter von 
musik, der besonders geeignet ist, Grenzen zu über-
winden. das gemeinsame Feiern tat hier ein übriges. 
die jugendbühne war ein besonderer höhepunkt des 
Stadtfestes und der kontinuierlichen zusammenar-
beit der Städte Seelow und kostrzyn. alle Beteiligten 
versicherten in der auswertung des Projektes ihr in-
teresse an der Fortsetzung des austauschs. deutsch-
polnische Festivals werden dabei sicher nur einen teil 
der weiteren zusammenarbeit darstellen.

nie korzystnie wpływającą na pokonywanie granic. 
wspólne imprezowanie dokonało reszty. Scena mło-
dych była wyjątkową atrakcją święta miasta i stałej 
współpracy między Storkow a kostrzynem. wszyscy 
uczestnicy potwierdzili w podsumowaniu projektu 
wolę kontynuacji wymiany. Polsko-niemieckie festi-
wale będą na pewno częścią dalszej współpracy.

die ausgestaltung einer eigenständigen deutsch-
polnischen jugendbühne im rahmen des Stadtfestes 
in Seelow war das ziel der Projektpartner. mittels ei-
ner guten Vorbereitung beiderseits der oder konnte 
ein beeindruckendes Programm mit mehreren die ju-
gendlichen ansprechenden Bands auf die Beine ge-
stellt werden. insgesamt sechs Bands, davon zwei aus 
Polen, leisteten mit dem jugendlichen Publikum aus 
deutschland und Polen einen wichtigen Beitrag zum 
grenzüberschreitenden austausch in der region. ein-

Partnerzy projektu postawili sobie za cel stworzenie 
oddzielnej polsko-niemieckiej sceny młodych w ra-
mach Festiwalu w Seelow. dzięki dobrym przygoto-
waniom po obu stronach odry udało się opracować 
imponujący program, w ramach którego wystąpiło 
wiele grup muzycznych popularnych wśród młodych 
ludzi. Sześć grup, z tego dwie z Polski, zapewniły wraz 
z młodzieżą z Polski i niemiec ważny aspekt wymia-
ny transgranicznej w regionie. Po raz kolejny muzyka 
dowiodła, że potrafi łączyć i jest dziedziną szczegól-

Stadt Seelow / 
miaSto Seelow

ParTner: 

miasto kostrzyn nad odrą

TiTel / TyTuł: 
deutsch-polnisches jugend-musikfestival 

„jugendbühne“ 
Polsko-niemiecki Festiwal muzyczny „Scena młodych”

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 7. 2013 – 31. 10. 2013

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

8.705,00 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

6.528,75 eur
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schaftsseminar durchgeführt, bei dem sich die Ge-
meinden und lokale unternehmer vorstellten.
am ersten tag besuchten die Seminarteilnehmer 
unternehmen im regionalen industriepark in Skwier-
zyna, nahmen am umzug der zünfte am Stadtmarkt 
teil, hörten ein konzert des Blasorchesters sowie 
Vorlesungen in der technischen Schule in Skwierzy-
na, u. a. zu folgenden themen: „unterstützung des 
unternehmertums in der Gemeinde Skwierzyna“, 
„Grundsätze wirtschaftlicher tätigkeit in deutschland 
und Polen“, „Berufliche Bildung in Polen, die rolle des 
handwerks“, „handwerker und unternehmer in der 
Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf“, „ausbildung im 
dualen System – ein angebot für polnische jugendli-
che“. die referate wurden von experten aus deutsch-
land und Polen präsentiert. 
am zweiten tag sahen die teilnehmer weitere Präsen-
tationen von unternehmen in der technischen Schu-
le, besuchten handwerksbetriebe in Skwierzyna und 
das Bildungszentrum „centrum kształcenia Praktycz-
nego“. das Programm wurde von auftritten lokaler 
amateurtanz- und Sängergruppen begleitet. 
ein besonders wichtiges ergebnis des Projektes stellt 
die Vorbereitung und Veröffentlichung einer zwei-
sprachigen Publikation mit daten von nGos und un-
ternehmen aus der region dar. 

Pierwszego dnia bezpośredni uczestnicy projektu od-
wiedzili skwierzyńskie przedsiębiorstwa oraz regio-
nalny Park Przemysłowy w Skwierzynie; wzięli udział 
w korowodzie cechów rzemieślniczych na rynku 
miejskim; obejrzeli występ orkiestry dętej, wzięli też 
udział w wykładach, które odbyły się w zespole Szkół 
technicznych w Skwierzynie: Wsparcie przedsiębior-
czości w gminie Skwierzyna, Zasady prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w Polsce i Niemczech, Kształcenie 
zawodowe w Polsce, rola rzemiosła, Działalność rze-
mieślników i przedsiębiorców w gm. Federsdorf – Vogels-
dorf, Kształcenie dualne – oferta dla polskiej młodzieży. 
Prelegentami byli eksperci z Polski i niemiec. 
Podczas drugiego dnia uczestnicy wzięli udział w pre-
zentacji przedsiębiorstw w zespole Szkół technicz-
nych, odwiedzili skwierzyńskie zakłady rzemieślnicze 
oraz centrum kształcenia Praktycznego. w części ar-
tystyczno-rekreacyjnej dla uczestników wystąpiły lo-
kalne amatorskie zespoły taneczne i wokalne. 
niezwykle istotnym rezultatem projektu było przygo-
towanie i opracowanie publikacji zawierającej dwu-
języczną bazę partnerów pozarządowych i przedsię-
biorców.

das Projekt verfolgte das ziel, die zusammenarbeit 
zwischen den Bürgern der Gemeinden Skwierzyna 
und Fredersdorf-Vogelsdorf durch die organisation 
eines integrationstreffens unter dem titel „hand-
werksfest in Skwierzyna“ zu fördern. dabei stand die 
Pflege der kultur des traditionellen handwerks sowie 
die einbindung lokaler unternehmer und handwer-
ker von beiden Seiten der deutsch-polnischen Gren-
ze im zentrum der Projektumsetzung. 
das Fest fand in Skwierzyna vom 23. – 24. oktober 
2013 statt. im rahmen des Festes wurde ein wirt-

celem projektu było wzmocnienie współpracy miesz-
kańców gmin Skwierzyna i Fredersdorf -Vogelsdorf 
dzięki wspólnemu przygotowaniu spotkania integra-
cyjnego pod nazwą święto rzemiosła w Skwierzynie. 
istotą projektu było kultywowanie tradycyjnego rze-
miosła, a także integracja lokalnych przedsiębiorców  
i rzemieślników z obu stron polsko-niemieckiej granicy.  
święto odbyło się w Skwierzynie w dniach 23-24 paź-
dziernika 2013. w jego ramach przeprowadzono pol-
sko-niemieckie seminarium gospodarcze połączone  
z prezentacją gmin i lokalnych przedsiębiorstw.

Gmina Skwierzyna / 
Gemeinde Skwierzyna

ParTner: 

Fredersdorf-Vogelsdorf

TiTel / TyTuł: 
handwerkfest in Skwierzyna 

święto rzemiosła w Skwierzynie

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 8. 2013 – 31. 12. 2013

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

3.051,60 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

2.593,86 eur
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das am 11. august 2012 veranstaltete Fest basierte 
auf der Geschichte der ortschaft Przyborów, früher 
Pribrow. in alten zeiten wohnten in den hütten am 
See hauptsächlich Fischer. heute maßen sich die 
Projektteilnehmer aus Polen und deutschland am 
Szeroki-kanal in verschiedenen wettbewerben, die 
mit dem Beruf des Fischers – im weitesten Sinne – 
verbunden sind: Floßangeln, Spinnfischen, kajakfah-
ren, drachenbootrennen sowie Schießwettbewerbe. 
es gab auch einen wettstreit um das beste Fischge-
richt. im erholungspark, im zentrum von Przyborów, 
wurden weitere attraktionen für kinder und erwach-
sene vorbereitet. lokale amateurgruppen traten auf, 
es gab verschiedene wettbewerbe und Spiele, einen 
Fischmarkt, eine Vorführung der medizinischen ret-
tungsdienste, ein lichtfest und ein Volksfest bis in die 
frühen morgenstunden. 
an der Veranstaltung nahmen Bürger der Gemeinde 
Słońsk, der landkreise oder-Spree und märkisch-
oderland, der ortschaften Strausberg und Seelow 
sowie einwohner der benachbarten Gemeinden teil. głównym zajęciem mieszkańców chyży rybackiej 

było łowienie ryb. uczestnicy z Polski i niemiec zmie-
rzyli się nad kanałem Szerokim w konkursach: spła-
wikowym, spinningowym, kajakowym, „smoczych 
łodzi”, a także w konkursie strzeleckim i w spływie „na 
bele czym”. odbył się też konkurs na najlepszą potra-
wę z ryb. w parku rozrywki w centrum Przyborowa 
przygotowano dla dzieci i dla dorosłych inne atrakcje. 
wystąpiły amatorskie zespoły lokalne, były konkursy, 
targi rybne, pokazy ratownictwa medycznego, pokaz 
iluminacji i zabawa ludowa do rana. 
w imprezie licznie wzięli udział mieszkańcy gminy 
Słońsk, powiatu oder-Spree i markisch oderland, 
miejscowości Strausberg i Seelow oraz okolicznych 
gmin sąsiedzkich.

das hauptziel des Projektes bestand in der weiter-
entwicklung der idee der Partnerschaft, des wettbe-
werbs und der toleranz in den deutsch-polnischen 
Beziehungen. das Fischfest war die wichtigste Veran-
staltung des Projektes und bot Gelegenheit zur inte-
gration lokaler Gemeinschaften, festigte gegenseitige 
Beziehungen und ermöglichte ein besseres kennen-
lernen zwischen den einwohnern der nachbarländer. 
es trug auch zur Festigung der kulturellen, touristi-
schen und sportlichen zusammenarbeit bei. 

Głównym celem projektu było rozwijanie idei part-
nerstwa, współzawodnictwa i tolerancji w kontaktach 
polsko-niemieckich. święto ryby – impreza będąca 
najważniejszym elementem projektu – spełniła rolę 
integrującą społeczność lokalną, zacieśniającą wza-
jemne relacje i pozwoliła na lepsze poznanie się miesz-
kańców krajów sąsiadujących. wpłynęła też na roz-
wój współpracy kulturalnej, turystycznej i sportowej.  
kanwą imprezy, która odbyła się 11 sierpnia 2012 roku, 
była historia Przyborowa – dawniej Pribrow. niegdyś 

Gmina SłońSk / 
Gemeinde SłońSk

ParTner: 

amt Schlaubetal 

TiTel / TyTuł: 
Fischfest – internationale Begegnung in Fischerhütten 

in Przybórow 2012 
święto ryby – międzynarodowe spotkanie w chyży 

rybackiej Przyborów 2012

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

27. 7. 2012 – 30. 10. 2012

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

12.321,66 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

6.160,83 eur
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infrastruktur“, „Familienfreundliche doppelstadt“, „Ge-
meinsamer integrierter entwicklungsplan der Städte“, 
„wirtschaft, arbeitsmarkt, kommunale infrastruktur“ 
sowie „Stadtentwicklung“. 
am 16. november 2009 fand im collegium Polonicum 
eine Gesamtkonferenz mit workshops aller Projekt-
teams statt, die gebildet wurden, um für sieben mit 
der Vision der doppelstadt definierte Bereiche opera-
tive ziele und konkrete Vorhaben auszuarbeiten: die 
weltoffene, mehrsprachige, lernende, zukunftsorien-
tierte und dynamische, die familienfreundliche dop-
pelstadt, die doppelstadt der kultur und die doppel-
stadt des Sports. es gab auch öffentliche diskussionen 
des „Frankfurt-Słubicer maßnahmenplans für die jahre 
2010 – 2020“. insgesamt wurden 16 workshops durch-
geführt, an denen 146 Personen teilnahmen. 
im rahmen des Projektes wurden zwei Sitzungen der 
Frankfurt-Słubicer lenkungsgruppe einberufen. un-
ter anderme wurden dort sieben Bereiche für eine ge-
meinsame Vision der doppelstadt Słubice-Frankfurt 
(oder) definiert und strategische ziele vereinbart.
um die ergebnisse der arbeitsgruppen laufend mit 
Bürgern aus Słubice und Frankfurt zu kommunizieren, 
wurde am 16. oktober ein internetforum gestartet. 
die Strategie wurde auch in einer zweisprachigen Pu-
blikation veröffentlicht. 

„dwumiasto przyjazne rodzinie”, „wspólny zintegro-
wany plan rozwoju miast”,, „Gospodarka, rynek pracy, 
infrastruktura komunalna” oraz „rozwój miasta”. 
16 listopada 2009 roku w collegium Polonicum od-
było się gremialne posiedzenie i warsztaty wszystkich 
zespołów projektowych utworzonych, by dopraco-
wać cele operacyjne i projekty konkretnych przed-
sięwzięć zdefiniowanych w siedmiu obszarach wizji 
dwumiasta: otwartego na świat, wielojęzycznego, 
nauki, zorientowanego na przyszłość o dynamicznym 
rozwoju, przyjaznego rodzinie, kultury, sportu. odby-
ła się także publiczna konsultacja projektu „Słubicko-
-Frankfurckiego Planu działania na lata 2010-2020”.  
w sumie odbyło się 16 spotkań warsztatowych  
z udziałem 146 osób. 
w ramach projektu zwołano także dwa zebrania 
Frankfurcko-Słubickiej Grupy Sterującej. miedzy in-
nymi zdefiniowano tam 7 obszarów wspólnej wizji 
dwumiasta Słubice/Frankfurt nad odrą i zatwierdzo-
no cele strategiczne. 
aby konsultować na bieżąco wyniki pracy grup ro-
boczych z mieszkańcami Słubic i Frankfurtu, 16 paź-
dziernika uruchomiono forum internetowe. Strategię 
opublikowano też w dwujęzycznym wydawnictwie.

im rahmen des Projektes fand am 8. September 2009 
im collegium Polonicum ein workshop mit teilneh-
mern aus Słubice und Frankfurt (oder) in vier arbeits-
gruppen statt: wirtschaft, raumordnungsplanung, 
kultur und Bildung, Stadtmarketing und internatio-
nale zusammenarbeit. weiterhin wurden teams ein-
geteilt, die sich in den nächsten tagen zu folgenden 
themen trafen: „wirtschaft, arbeitsmarkt, kommunale 

w ramach projektu, 8 września 2009 roku w collegium 
Polonicum odbyły się słubicko-frankfurckie warsztaty 
czterech grup roboczych: gospodarka; planowanie 
przestrzenne; kultura i edukacja; marketing miejski 
i współpraca międzynarodowa. utworzono zespo-
ły robocze, które w następnych dniach spotkały się 
w celu przedyskutowania następujących tematów: 
„Gospodarka, rynek pracy, infrastruktura komunalna”, 

Gmina SłuBice / 
Gemeinde SłuBice

ParTner: 

Stadt Frankfurt (oder) 

TiTel / TyTuł: 
Gesellschaftliche unterstützung einer gemeinsamen 

entwicklungsstrategie für Słubice und Frankfurt (oder) 
für die jahre 2010 – 2020 

Społeczne wsparcie dla wspólnej strategii rozwoju 
Słubic i Frankfurtu nad odra na lata 2010 – 2020

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 9. 2009 – 31. 1. 2010

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

5.727,41 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

4.868,30 eur
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der Freiwilligen Feuerwehr Pławin feierlich eine Stan-
darte überreicht. die Gäste aus alt zeschdorf konnten 
polnische Bräuche und die Geschichte der Freiwil-
ligen Feuerwehr kennenlernen. danach besuchten 
die teilnehmer die ökologische damhirschzucht, 
eine der größten in europa. Sie gingen auch zum neu 
errichteten Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in 
Pławin, das auch einen dem kulturellen erbe des or-
tes gewidmeten raum beherbergt. im anschluss an 
die offiziellen Feierlichkeiten folgten auftritte lokaler 
amateurgruppen des kulturzentrums der Gemeinde 
Stare kurowo, die gleichzeitig den Beginn eines klei-
nen Volksfestes markierten.
am zweiten tag fand ein deutsch-polnisches Fuß-
ballspiel der junggesellen gegen die Verheirateten 
statt. Für die kinder waren viele attraktionen vorbe-
reitet: wettbewerbe, Schminken und gemeinsame 
Spiele. nach dem Fußballspiel begann ein deutsch-
polnischer wettbewerb an Fitnessgeräten unter frei-
em himmel. Bei dieser Gelegenheit konnte man sich 
zu verschiedenen wellnessangeboten beraten lassen. 
die teilnehmer erhielten kleine Preise, Pokale und 
Plaketten zur erinnerung an eine ganz besondere Be-
gegnung.
mit einer reich gedeckten tafel voller regionaler köst-
lichkeiten und viel tanz klang das gemeinsame Fest 
aus. 

oSP Pławin. Goście z alt zeschdorf mieli okazję po-
znać polskie zwyczaje i obrzędy związane z funkcjo-
nowaniem ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce. 
następnie uczestnicy zwiedzili ekologiczną hodowlę 
danieli (jedną z największych w europie) oraz nowo 
wybudowaną siedzibę oSP w Pławinie wraz z salą 
dziedzictwa kulturowego. Po tych uroczystościach 
przyszedł czas na występy lokalnych zespołów ama-
torskich działających przy Gminnym ośrodku kultury 
w Starym kurowie oraz na zabawę ludową.
drugiego dnia odbył się polsko-niemiecki mecz w 
piłkę nożną kawalerowie kontra Żonaci. w tym cza-
sie dla dzieci przygotowano wiele atrakcji: konkursy z 
nagrodami, malowanie buziek, wspólne zabawy i gry. 
Po meczu, w miejscowej siłowni „pod chmurką” roz-
poczęły się polsko-niemieckie zawody fitness, pod-
czas których można było skorzystać z porad wellness. 
uczestnicy zawodów otrzymali w nagrodę maskotki, 
puchary i tabliczki pamiątkowe. 
impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem i 
zabawą taneczną. 

das Projekt hatte zum ziel, die Freiwillige Feuerwehr 
Pławin und alt zeschdorf mit den Bürgern aus Pławin 
und der Gemeinde Stare kurowo zusammenzubrin-
gen. es sollte zur aktiven deutsch-polnischen zu-
sammenarbeit beitragen, Barrieren zwischen den 
Gruppen aus Polen und deutschland abbauen und 
gemeinsame, auf tradition, Geschichte und kultur be-
ruhende maßnahmen entwickeln und umsetzen. 
die wichtigste Veranstaltung des Projektes waren die 
„8. internationalen damhirsch-tage“, die am 17. und 
18. august in Pławin stattfanden. zu Beginn wurde 

celem projektu była integracja strażaków z oSP Pła-
win i oSP alt zeschdorf z z mieszkańcami Pławina i 
gminy Stare kurowo. miał on zaowocować aktywną 
współpracą polsko-niemiecką, znoszeniem barier 
w kontaktach społeczności z Polski i niemiec oraz 
wspólnymi działaniami opartymi na poszanowaniu 
tradycji, historii i kultury. 
najważniejszą częścią projektu była dwudniowa 
impreza pn. „Viii międzynarodowe dni daniela”, któ-
ra odbyła się 17 i 18 sierpnia 2013 roku w Pławinie. 
rozpoczęła się od uroczystego nadania sztandaru 

Gmina Stare kurowo / 
Gemeinde Stare kurowo

ParTner: 

Gemeinde alt zeschdorf 

TiTel / TyTuł: 
8. internationale damhirsch-tage 

8 międzynarodowe dni daniela

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

3. 6. 2013 – 30. 8. 2013

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

5.364,06 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

3.486,64 eur



128 129

auch die arbeit von mehrgenerationenhäusern in 
der Grenzregion vorgestellt. diese sollen zukünftig 
verstärkt beim weg in den arbeitsmarkt unterstüt-
zend zur Seite stehen. insgesamt wurden innerhalb 
des Projektes mehrere arbeitstreffen auf deutscher 
sowie auf polnischer Seite durchgeführt. Bei den Be-
gegnungen boten sich den Projektteilnehmern zahl-
reiche möglichkeiten, gemeinsame Strategien zu ent-
wickeln, um Personen mit Vermittlungshemmnissen 
eine chance auf dem arbeitsmarkt zu eröffnen.
Bei den abschlussseminaren wurden neben der Pro-
jektauswertung möglichkeiten und Formen der wei-
teren zusammenarbeit besprochen. im Projektverlauf 
konnte ein grenzübergreifendes netzwerk aufgebaut 
werden, das weiterhin zum thema „reintegration von 
arbeitslosen“ in der Grenzregion arbeitet.

w regionie przygranicznym. mają one w przyszłości 
coraz mocniej wspierać wejście na rynek pracy. w ra-
mach projektu odbyło się wiele spotkań roboczych 
po polskiej i po niemieckiej stronie. w czasie rozmów 
uczestnicy dostrzegli liczne możliwości opracowania 
wspólnych strategii stworzenia szans osobom mają-
cym trudności w znalezieniu pracy i wejściu na rynek 
pracy.
w seminariach podsumowujących nie tylko oceniono 
projekt, lecz również omówiono możliwości i formy 
dalszej współpracy. w trakcie projektu powstała sieć 
transgraniczna, która dalej pracuje nad problemem 
ponownej integracji bezrobotnych na rynku pracy.

das von den Partnern realisierte Projekt zielte darauf 
ab, im grenzüberschreitenden austausch maßnah-
men zur Förderung von menschen mit Vermittlungs-
hemmnissen zu entwickeln. Vor dem hintergrund 
unterschiedlicher Strategien auf deutscher bzw. pol-
nischer Seite wurden zuerst die unterschiedlichen ar-
beitsmethoden analysiert und ausgewertet. in einem 
weiteren Schritt wurden dann methoden erarbeitet, 
die sowohl auf deutscher als auch auf polnischer Sei-
te anwendbar sind. Vor diesem hintergrund wurde 

Projekt realizowany przez wymienionych powyżej 
partnerów miał na celu rozwój działań w wymianie 
transgranicznej, służących wsparciu ludzi z trudno-
ściami w zdobyciu pracy. najpierw przeanalizowano 
i oceniono różnorodne metody pracy, biorąc pod 
uwagę odmienne strategie po polskiej i niemieckiej 
stronie. w kolejnym kroku wypracowano metody, któ-
re można by zastosować zarówno po polskiej, jak i po 
niemieckiej stronie. z tej perspektywy przedstawio-
no również pracę w domach wielopokoleniowych 

Steremat GemeinnütziGe BeSchäFtiGunGS-
GeSellSchaFt mBh StrauSBerG

ParTner: 

Gmina Słońsk

TiTel / TyTuł: 
Binationaler erfahrungsaustausch und 

kompetenztransfer
wymiana doświadczeń i transfer kompetencji na 

płaszczyźnie dwunarodowej

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

30. 7. 2010 – 31. 12. 2010

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

10.646,15 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

9.049,23 eur
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und Bürgern aus der euroregion unterstrich die he-
rausforderungen, denen sich deutschland und Polen 
in den kommenden jahren gegenübersehen. die 
Beiträge der konferenz wurden in einer Publikation 
zusammengefasst und sind somit auch denjenigen 
zugänglich, die sich nicht direkt beteiligen konnten. 
alle Beiträge wurden dabei in deutscher und polni-
scher Sprache veröffentlicht.

nadchodzących latach. referaty z konferencji wydane 
zostały w publikacji i są tym samym dostępne rów-
nież dla tych, którzy nie uczestniczyli w konferencji. 
wszystkie artykuły można przeczytać w obu wersjach 
językowych: po polsku i po niemiecku.

mit der durchführung einer konferenz zum demogra-
fischen wandel konnten die Projektpartner ein thema 
mit internationaler Beteiligung besetzen, das auch für 
die euroregion von besonderer Bedeutung ist. refe-
renten aus deutschland, Polen und den uSa beleuch-
teten das thema aus dem Blickwinkel verschiedener 
wissenschaftlicher disziplinen und Forschungsansät-
ze, was den grenzüberschreitenden charakter noch 
um einen transdisziplinären aspekt erweiterte. die 
lebhaften diskussionen zwischen wissenschaftlern 

Przeprowadzając międzynarodową konferencję na 
temat zmian demograficznych, partnerzy projektu 
zajęli się tematem o ogromnym znaczeniu również 
dla naszego euroregionu. referenci i referentki z Pol-
ski, niemiec i uSa przedstawiali temat z perspektywy 
różnych dyscyplin i założeń naukowych, co rozszerzy-
ło ponadgraniczny charakter konferencji o aspekty 
transdyscyplinarne. Żywe dyskusje między przedsta-
wicielami nauki i mieszkańcami euroregionu pokaza-
ły, przed jakimi wyzwaniami stoją niemcy i Polska w 

StiFtunG euroPa-uniVerSität Viadrina

ParTner: 

Fundacja na rzecz collegium Polonicum

TiTel / TyTuł: 
konferenz demographischer wandel in deutschland 

und Polen. Geschichte, Verflechtungen und neue 
Forschungsansätze

konferencja na temat zmian demograficznych 
w niemczech i w Polsce. historia, powiązania i nowe 

badania naukowe

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

16. 9. 2013 – 31. 7. 2014

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

6.630,28 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

5.635,74 eur
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hinderung arbeiten.
der höhepunkt des Projektes war das „deutsch-polni-
sche Puppentheater-treffen für menschen mit Behin-
derung“, das in der ortschaft długie in der zeit vom 
23.-26. juni 2013 stattfand. an dem treffen nahmen 
31 Personen teil, die in deutsch-polnische Gruppen 
zu je 5 Personen aufgeteilt wurden, um sich dann 
unter anleitung von qualifizierten Fachleuten und ex-
perten in den workshops auszuprobieren. 
in den workshops wurden die Stoffe für die Puppen 
vorbereitet, die Puppen genäht, das Spielen mit den 
Puppen erlernt (gehen, laufen, sitzen, emotionen 
zeigen), das Bühnenbild entworfen und schauspie-
lerische Fertigkeiten weiterentwickelt. an jedem tag 
wurde für die aufführung geprobt. am 27. juni wur-
den die durch die teilnehmer erarbeiteten elemente 
des Bühnenbildes zusammengefügt und die General-
probe mit den Puppen durchgeführt. am 28. juni war 
dann die zeit für das große Finale. mit einer Premie-
renveranstaltung wurde die gemeinsam vorbereitete 
aufführung im kulturzentrum in Strzelce einen brei-
ten Publikum präsentiert. 
ein zusätzliches ergebnis war eine deutsch-polnische 
Publikation der maßnahmen des Projektes. diese 
wurde den Projektteilnehmern sowie den beteilig-
ten organisationen und institutionen (u. a. öffentlich 
geförderte Beschäftigungsträger für behinderte men-
schen und Sozialhilfezentren) zur Verfügung gestellt. 
außerdem wurde ein deutsch-polnischer Film über 
das Projekt gedreht.

kulminacyjnym momentem projektu były „Polsko-nie-
mieckie spotkania teatrów lalkowych osób niepełno-
sprawnych”, które odbyły się w miejscowości długie w 
dniach 23-26 czerwca 2013. wzięło w nich udział 31 
osób, które – podzielone na polsko-niemieckie 5-oso-
bowe grupy – brały udział w warsztatach pod okiem 
wykwalifikowanych specjalistów i ekspertów. 
warsztaty dotyczyły przygotowania materiałów do 
wykonania lalek, szycia lalek, nauki animacji kukie-
łek (chód, bieg, siadanie, sposoby wyrażania emocji), 
wykonania scenografii, doskonalenia umiejętności 
aktorskich uczestników. każdego dnia odbywały się 
także próby do spektaklu. 27 czerwca nastąpił mon-
taż stworzonych przez uczestników elementów sce-
nografii, odbyły się też próby generalne z lalkami. 28 
czerwca przyszedł czas na finał i premierę stworzone-
go wspólnie spektaklu w Strzeleckim ośrodku kultury. 
dodatkowym rezultatem projektu było wydanie pol-
sko-niemieckiej publikacji informacyjnej o działaniach 
podjętych w projekcie. otrzymali je partnerzy projektu, 
uczestnicy oraz organizacje i instytucje współpracują-
ce, m.in.: warsztaty terapii zajęciowej, ochotnicze huf-
ce Pracy czy ośrodek Pomocy Społecznej. nakręcono 
też polsko-niemiecki film dokumentalny o projekcie.  

das Projekt hatte zum ziel, menschen mit Behinde-
rung neue Fähigkeiten beizubringen, sie gesellschaft-
lich und beruflich zu integrieren, die idee der toleranz 
zu fördern, der marginalisierung der von ausgren-
zung bedrohten Personen entgegenzuwirken sowie 
das künstlerische Schaffen von menschen mit Behin-
derung in der lokalen Gemeinschaft zu fördern. eine 
wesentliche Bedeutung hatte dabei die unterstüt-
zung der europäischen zusammenarbeit zwischen 
den institutionen, die täglich mit menschen mit Be-

celem projektu było wyposażenie osób niepełno-
sprawnych w nowe umiejętności, ich aktywizacja 
społeczna i zawodowa, integracja ze społeczeń-
stwem, wzmacnianie idei tolerancji, przeciwdziałanie 
marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, a także promocja w środowisku lokalnym 
twórczości osób niepełnosprawnych. niezwykle istot-
ne było także promowanie europejskiej współpracy 
między placówkami zajmującymi się na co dzień oso-
bami niepełnosprawnymi. 

Gmina Strzelce krajeńSkie / 
Gemeinde Strzelce krajeńSkie

ParTner: 

Stephanus-werkstätten Gmbh in Bad Freienwalde

TiTel / TyTuł: 
deutsch-polnisches Puppentheater-treffen für 

menschen mit Behinderung 
Polsko-niemieckie spotkania teatrów lalkowych osób 

niepełnosprawnych

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

3. 6. 2013 – 31. 7. 2013

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

10.487,34 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

8.914,24 eur
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reitet, sodass alle radler unabhängig von alter oder 
kondition an der tour teilnehmen konnten. 
die radler konnten folgende routen wählen: Sulęcin 
– Glisno – lubniewice – uroczysko lubniewsko (40 
km); Sulęcin – kołczyn – jarnatów – uroczysko (20 
km); Sulęcin – ostrówek – Głaźnik – wędrzyn – kolonia 
Glisno – Grodzisko – Górski młyn – uroczysko (30 km). 
im rahmen des Projektes gab es auch ein Straßen-
radrennen auf der Strecke Sulęcin – Brzeźno, eine 
einerverfolgung sowie ein uphill-rennen (uroczysko 
lubiewsko). 
die teilnehmer nahmen auch an einem integrations-
Picknick und an Spielen im Freien teil. zum abschluss 
der Veranstaltung wurden die Sieger in den einzelnen 
disziplinen und die ältesten teilnehmer des radtref-
fens geehrt. desweiteren wurde auch ein dokumen-
tarfilm über die Veranstaltung gedreht. 

wziąć udział cykliści bez względu na wiek czy stopień 
sprawności. 
rowerzyści mieli do wyboru trasy: Sulęcin – Glisno – 
lubniewice – uroczysko lubniewsko (40 km); Sulęcin 
– kołczyn – jarnatów – uroczysko (20 km); Sulęcin – 
ostrówek – Głaźnik – wędrzyn – kolonia Glisno – Gro-
dzisko – Górski młyn – uroczysko (30 km).
w ramach projektu odbył się także wyścig szosowy 
Sulęcin – Brzeźno, wyścig na dochodzenie oraz wy-
ścig up hill (uroczysko lubiewsko). 
uczestnicy wzięli udział także w piknikach integra-
cyjnych i spotkaniach plenerowych. na zakończenie 
imprezy nagrodzono zwycięzców poszczególnych 
konkurencji oraz najstarszych uczestników zjazdu. 
w ramach projektu został też nagrany film promują-
cy zarówno imprezę, jak i dofinansowanie z funduszy 
unii europejskiej. 

das hauptziel des Projektes war die Förderung eines 
gesunden lebensstils, der erholung im Freien, der 
Bewegung und des radtourismus. eine große Bedeu-
tung hatte dabei die Festigung der deutsch-polni-
schen Partnerschaft durch Sport und Spiel. 
der höhepunkt des Projektes war das internationale 
radlertreffen, das am 15. und 16. September in der 
Gemeinde Sulęcin stattfand. 
Für die teilnehmer wurden drei radrouten mit un-
terschiedlicher länge und Schwierigkeitsgrad vorbe-

Głównym celem projektu była promocja zdrowego 
stylu życia, wypoczynku na świeżym powietrzu, ak-
tywności fizycznej i turystyki rowerowej. niezwykle 
istotne było także zacieśnianie polsko-niemieckich 
więzi partnerskich poprzez sport i zabawę. 
najważniejszym punktem projektu był międzynaro-
dowy zjazd cyklistów, który odbył się 15 i 16 września 
2012 roku w gminie Sulęcin. na potrzeby uczestników 
przygotowano trzy trasy rowerowe o różnej długości 
i zakresie trudności, dzięki czemu w zjeździe mogli 

Gmina Sulęcin / 
Gemeinde SulęcinSki

ParTner: 

Stadtverwaltung Friedland

TiTel / TyTuł: 
internationales radlertreffen: Polnisch-deutsches 

Bike-Festival 2012 
międzynarodowy zjazd cyklistów: Polska – niemcy 

Bike Festiwal 2012

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

15. 8. 2012 – 31. 10. 2012

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

8.053,33 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

4.026,67 eur
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leistungsgruppen geeignet war. die Beteiligung von 
deutscher und polnischer Seite übertraf die erwar-
tungen der Projektpartner, bestärkte sie in der zusam-
menarbeit und regte zu weiteren entdeckungstouren 
beiderseits der oder an. die im Projektverlauf neu 
gewonnenen Partner werden bei zukünftigen touren 
mit ihren ortskenntnissen hilfreich zur Seite stehen.

mieckiej strony przerósł oczekiwania partnerów pro-
jektu, potwierdził sens ich współpracy i zachęcił do 
odkrywania kolejnych szlaków po obu stronach odry. 
Pozyskani w ramach realizacji projektu nowi partne-
rzy pomogą – dzięki znajomości swoich terenów – w 
realizacji kolejnych wycieczek.

dass Sport grenzübergreifend zusammenführen 
kann, beweisen auch die Partner und entdecker die-
ses Projektes, die nach gemeinsamer Vorbereitung 
mit rad und Skates dies- und jenseits der oder ihrem 
hobby nachgehen. die ergebnisse der gemeinsamen 
erkundungen wurden aufgezeichnet, und somit kön-
nen auch weitere interessierte auf den Spuren der 
entdecker die Grenzregion erkunden. Besonders hilf-
reich sind hierbei sicherlich die informationen für Ska-
ter, da diese Sportart doch besondere Flächen und 
wege benötigt. ideale Bedingungen für Skater bietet 
die umgebung von reitwein, die dadurch auch für ei-
nen offenen wettkampf für verschiedene alters- und 

Sport może łączyć ponad granicami. dowiedli tego 
odkrywcy i partnerzy tego projektu, którzy po wspól-
nym przygotowaniu uprawiają swoje hobby jeżdżąc 
na rowerze i rolkach po obu stronach odry. Spisa-
li oni także informacje o wspólnym rekonesansie, 
dzięki czemu i inni zainteresowani mogą odkrywać 
region przygraniczny, jeżdżąc ich śladami. informa-
cje te są pomocne zwłaszcza dla rolkarzy, ponieważ 
do uprawiania tego sportu potrzebne są specjalne 
powierzchnie i drogi. idealne warunki jeżdżący na 
rolkach mogą znaleźć w okolicach reitwein, gdzie 
rozgrywać można również zawody dla różnych grup 
wiekowych i sportowych. udział osób z polskiej i nie-

SV rot-weiSS reitwein e. V.

ParTner: 

Gmina lipki wielkie

TiTel / TyTuł: 
entdecke die andere Seite mit rad und Skates

Poznaj drugą stronę na rowerze i rolkach

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

18. 2. 2014 – 31. 10. 2014

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

5.695,15 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

4.840,88 eur
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gen erarbeiteten die teilnehmer Spielszenen, eine 
tanz- und Bildperformance, und es wurden Geschich-
ten und erinnerungen zusammengetragen. die er-
gebnisse wurden dann in Słubice, Frankfurt (oder) 
und Schwedt einem breiten Publikum präsentiert, 
welches aktiv in die Präsentation einbezogen wurde 
und so ebenfalls einen Beitrag zu den lebensspuren 
einbringen konnte.
die generationen- und grenzübergreifende aus-
einandersetzung mit den lebensspuren regte die 
teilnehmer zur entwicklung weiterer Vorhaben an, 
sodass der mit dem Projekt begonnene austausch 
fortgesetzt wird. 

w teatrze, tańcu i obrazach. wyniki przedstawione 
zostały szerokiej publiczności w Słubicach oraz we 
Frankfurcie nad odrą i w Schwedt. widzowie aktywnie 
włączani byli w sztukę – mogli również wziąć udział  
w tworzeniu indywidualnych historii ludzi.
zajęcie się śladami i historią mieszkańców, ponad po-
koleniami i ponad granicami, przyczyniło się do opra-
cowania przez uczestników kolejnego projektu, który 
będzie kontynuacją niniejszej wymiany.

mit einem generationenübergreifenden ansatz 
setzten sich die Projektpartner und die teilnehmer 
mit den lebenserinnerungen beiderseits des oder 
auseinander. ausgehend von den eigenen lebens-
geschichten wurden ergänzend Biografien, welche 
kindheitserlebnisse im 2. weltkrieg schildern, zur hil-
fe genommen. diese dienten als Basis für die ausar-
beitung eines theaterstücks und weitere Formen der 
künstlerischen auseinandersetzung mit den lebens-
spuren beiderseits der oder. während der Begegnun-

Partnerzy i uczestnicy projektu wykorzystali do stwo-
rzenia sztuki teatralnej wspomnienia mieszkańców 
regionu po obu stronach odry i to należących do róż-
nych pokoleń. Podstawą były własne wspomnienia 
uzupełnione o dziecięce przeżycia mieszkańców re-
gionu z okresu ii wojny światowej. w formie teatralnej 
i innych artystycznych środkach przekazu zmierzono 
się z osobistą historią ludzi z regionu przygraniczne-
go. Podczas spotkań uczestnicy opracowali historie  
i wspomnienia, szukając dla nich środków wyrazu 

theater im SchuPPen e. V.

ParTner: 

Fundacja na rzecz collegium Polonicum

TiTel / TyTuł: 
wo gehöre ich hin? lebensspuren entdecken und 

verstehen beiderseits der oder – ein zweisprachiges 
theaterprojekt

Gdzie jest moje miejsce? odkrywanie i zrozumienie 
dziejów ludzi po obu stronach odry – dwujęzyczny 

projekt teatralny

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 8. 2012 – 31. 3. 2013

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

15.806,00 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

13.435,10 eur
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aus den Gemeinden trzciel und Falkenberg auf der 
Bühne auf. Sie präsentierten die für ihre regionen ty-
pischen lieder, trachten und instrumente. 
Spargel und die daraus zubereiteten Gerichte, die 
den teilnehmern serviert wurden, spielten an diesem 
tag eine ebenso wichtige rolle. mit der Veranstaltung 
wurde die Spargelsaison feierlich beendet. die Spar-
gelbauern nutzten die möglichkeit, um die ergebnis-
se ihrer arbeit vorzustellen und direkten kontakt mit 
den Verbrauchern aufzunehmen.
die teilnehmer konnten sich an wettbewerben um 
die schönste regionale tracht und das beste Spargel-
gericht beteiligen, an einem Floristik-workshop teil-
nehmen sowie ihre Fähigkeiten im Feld der bilden-
den künste ausprobieren. 
zum abschluss des Festivals gab es eine gemeinsame 
mahlzeit mit musik und Gesang der Volksgruppen.

społy z gminy trzciel i gminy partnerskiej Falkenberg. 
zaprezentowały pieśni ludowe, charakterystyczne dla 
poszczególnych regionów stroje i instrumenty. 
istotną rolę w tym dniu odegrały szparagi i przyrzą-
dzone z nich potrawy serwowane uczestnikom Festi-
walu. w ten sposób uroczyście zamknięto sezon na 
szparagi. Plantatorzy szparagów mieli jedną z ostat-
nich okazji, by zaprezentować swój dorobek i nawią-
zać kontakt z odbiorcami. 
uczestnicy imprezy mogli też brać udział w kon-
kursach na najpiękniejsze stroje regionalne i na naj-
smaczniejszą potrawę szparagową oraz w otwartych 
warsztatach florystycznych i konkursie plastycznym. 
Festiwal zakończył się wspólną biesiadą, przy akom-
paniamencie amatorskich zespołów muzycznych  
i śpiewaczych. 

das ziel des Projektes war die grenzüberschreitende 
integration der Bürger der Partnergemeinden und 
der lokalen Gemeinschaften, das kennenlernen der 
Geschichte, des kulturellen erbes, der Bräuche und 
der traditionen der Partnergemeinden sowie die dar-
stellung der polnischen kultur. 
die hauptveranstaltung des Projektes war das Festival 
der Volkssängergruppen am 9. juni 2013. es begann 
mit einem bunten umzug durch die Straßen der 
Stadt. anschließend traten verschiedene Gruppen 

celem projektu była transgraniczna integracja miesz-
kańców gmin partnerskich i społeczności lokalnych; 
poznanie historii, dziedzictwa kulturowego, obrzędo-
wości i tradycji folklorystycznych gmin partnerskich 
oraz promocja kultury polskiej wśród zaproszonych 
gości. 
Głównym wydarzeniem projektu był, zorganizowany 
9 czerwca 2013 roku, Festiwal zespołów śpiewaczych. 
rozpoczął się on barwnym korowodem ulicami 
trzciela, następnie na scenie wystąpiły amatorskie ze-

Gmina trzciel / 
Gemeinde trzciel

ParTner: 

Gemeinde Falkenberg

TiTel / TyTuł: 
Spargelfest trzciel 2013 – Festival der 

Volkssängergruppen 
Szparagowe święto trzciel 2013 – Festiwal zespołów 

śpiewaczych

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

20. 3. 2013 – 31. 7. 2013

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

8.748,44 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

4.374,22 eur
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lel durchgeführten Schul-Projekttagen. weit über 300 
Schüler aus deutschland und Polen nutzten die Pro-
jekttage, um sich an unterschiedlichen wintersport-
arten zu beteiligen. es wurden einzel- und Gruppen-
wettbewerbe in Skilanglauf, Biathlon, Skispringen, 
rodeln und abfahrtslauf durchgeführt, neben aktivi-
täten wie Schneeballwerfen und Schneemannbauen. 
dabei kam der Spaß nicht zu kurz, und die bestehen-
den Beziehungen zwischen deutschen und polni-
schen Partnern konnten mit den wintersporttagen 
vertieft und verfestigt werden.

czas odbywających się równolegle szkolnych dni 
projektowych. Ponad 300 uczniów z Polski i niemiec 
wykorzystało tę okazję do udziału w różnych konku-
rencjach sportów zimowych. zorganizowano konkur-
sy grupowe i indywidualne w biegach narciarskich, 
biatlonie, skokach narciarskich, zjazdach saneczko-
wych i narciarskich, a także bitwę na śnieżki i konkurs 
lepienia bałwanów. wszystkim atrakcjom towarzyszy-
ła wyśmienita zabawa, dzięki czemu przy uprawianiu 
sportów zimowych można było pogłębić i wzmocnić 
istniejące kontakty między polskimi i niemieckimi 
partnerami.

in Bad Freienwalde, dem nördlichsten wintersport-
zentrum deutschlands, fanden Sportler anfang Fe-
bruar 2012 beste Bedingungen vor, um sich auszu-
probieren. das von den deutschen und polnischen 
Partnern ausgearbeitete Programm bot Gelegenheit 
zu Skilanglauf, abfahrtslauf, rodeln, der abfahrt über 
eine Buckelpiste und Sprüngen über eine kleine 
Schneeschanze. der märkische wintersporttag war 
für ausrichter und die rund 2.500 Gäste aus deutsch-
land und Polen ein gelungenes Volksfest mit vielen 
aktivitäten und Begegnungen rund um den winter-
sport.
Besonders intensiv war der austausch bei den paral-

w Bad Freienwalde – najbardziej na północ wysu-
niętym centrum sportów zimowych w niemczech – 
miłośnicy ruchu mieli na początku lutego 2012 roku 
wyśmienite warunki do wypróbowania się w różnych 
sportach zimowych. Program wypracowany przez 
polskich i niemieckich partnerów dawał możliwość 
jazdy na nartach biegowych i zjazdowych, uprawiania 
saneczkarstwa, zjazdu na stokach z garbami i skoków 
na małej skoczni śniegowej. marchijski dzień Sportów 
zimowych był dla organizatorów oraz 2 500 gości  
z Polski i niemiec udanym świętem z wieloma atrak-
cjami i spotkaniami wokół sportów zimowych.
do szczególnie intensywnej wymiany doszło pod-

winterSPortVerein 1923 Bad Freienwalde e. V.

ParTner: 

Gimnazjum im. noblistów Polskich w mieszkowicach

TiTel / TyTuł: 
Festtage des wintersports

święto sportów zimowych

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

3. 2. 2012 – 14. 2. 2012

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

16.342,39 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

13.891,03 eur
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Bindungen basierend auf Verständigung und koope-
ration aufzubauen. So entstand die idee, gemeinsam 
die tänze der Volkstanzgruppen aus Polen und aus 
dem ausland zu zeigen. während des zweitägigen 
Festes hatten die teilnehmer die Gelegenheit, die 
Folklore kennenzulernen, die von Gruppen aus Polen, 
deutschland, rumänien, Serbien, Slowakei und aus 
litauen gezeigt wurde. mit „europas küche“ waren die 
kulinarischen Präsentationen überschrieben, bei de-
nen regionale Spezialitäten aus den herkunftsländern 
der Gruppen gekostet werden konnten. 
die Projektteilnehmer besichtigten auch den ort wit-
nica: den regionalen Gedenksaal, den Park der weg-
weiser, das regionale rettungszentrum sowie den 
dinosaurier-Park und den Safari-zoo in świerkocin. 

torskich zespołów ludowych z Polski i zagranicy. Pod-
czas dwudniowego święta jego uczestnicy mieli oka-
zję zapoznać się z folklorem prezentowanym przez 
grupy z Polski, niemiec, rumunii, Serbii, Słowacji i li-
twy. odbyły się także pokazy kulinarne „Smaki europy”, 
podczas których można było skosztować najbardziej 
charakterystycznych potraw dla państw, z których po-
chodzili uczestnicy Spotkań. 
uczestnicy projektu, w jego ramach, zwiedzili witnicę: 
regionalną izbę Pamięci, Park drogowskazów, regio-
nalne centrum ratownictwa oraz Park dinozaurów  
w nowinach wielkich i zoo Safari w świerkocinie. 

das ziel des Projektes war die entwicklung der nach-
barschaftlichen, grenzüberschreitenden zusammen-
arbeit zwischen der Gemeinde witnica und der Stadt 
müncheberg, insbesondere durch die Förderung der 
Volksmusik und den aufbau der gesellschaftlichen 
identität, basierend auf kulturellen aktivitäten.
die hauptmaßnahme des Projektes war das Folklore-
Festival, das am 21. und 22. august 2012 stattfand. 
durch das kennenlernen der kultur und der traditi-
onen anderer Völker ist es einfacher, gemeinsame 

celem projektu było rozwijanie sąsiedzkiej współ-
pracy transgranicznej gmin witnica i miasta muen-
cheberg, ze szczególnym naciskiem położonym na 
promocję muzyki ludowej, folkloru i budowanie toż-
samości społecznej opartej na kulturze.
Głównym działaniem projektu były Spotkania Folklo-
ru, które odbyły się 21 i 22 sierpnia 2012 roku. Poznając 
kulturę i zwyczaje innych narodów, łatwiej budować 
wspólne więzi oparte na zrozumieniu i współpracy. 
Stąd pomysł na wspólną prezentację dorobku ama-

Gmina witnica / 
Gemeinde witnica

ParTner: 

Stadt müncheberg

TiTel / TyTuł: 
lass uns besser kennenlernen – internationales 

Folklorefestival witnica 2012 
Poznajmy się lepiej – międzynarodowe spotkania 

folkloru. witnica 2012

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

1. 8. 2012 – 30. 9. 2012

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

11.093,65 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

8.320,24 eur



146 147

in rehfelde im herbst 2012. die wanderung „3. nordic 
walking“ wurde dann am 24. august 2013 durchge-
führt. die teilnehmer trafen sich auf dem zentralen 
Platz in Sarbiewo. alle teilnehmer erhielten neben 
einer kleinen marschverpflegung einen anhänger zur 
erinnerung. es wurden aufwärmübungen angeboten 
und Grundkenntnisse der nordic-walking-technik 
vermittelt. mit einem ortskundigen reiseleiter führte 
die wanderung durch den wald und über Feldwege 
zu den Fischteichen von Sławno, wo eine erholungs-
pause eingelegt wurde. über Sarbiewo und entlang 
der Gemeindestraße führte die Strecke zum ziel in 
zwierzyn.
dort wurde zum abschluss gegrillt, und es gab 
sportliche wettbewerbe und Spiele für kinder und 
erwachsene wie z. B. weitsprung, tennisballwerfen, 
torwandschießen, transport von Gummi-enten auf 
nordic-walking-Stöcken, Flussüberquerung auf holz-
pflöcken, hindernislauf und zielwerfen. alle teilneh-
mer der wettbewerbe bekamen kleine Preise.

walking” odbył się 24 sierpnia 2013 roku. uczestnicy 
spotkali się na placu małej infrastruktury w Sarbiewie. 
każdy z nich został wyposażony w brelok promocyjny 
i słodki poczęstunek. odbyła się rozgrzewka i szybka 
nauka techniki chodzenia „na kijkach”. wyprawa nor-
dic walking ruszyła z przewodnikiem do lasu. Połowa 
trasy przebiegała drogami leśnymi do stawów ho-
dowlanych w Sławnie, gdzie zrobiono przerwę na od-
poczynek. następnie uczestnicy przeszli do miejsco-
wości Sarbiewo i drogami gminnymi dotarli do mety, 
gdzie czekał poczęstunek w formie grilla. 
imprezę zakończyły konkurencje sportowe dla dzieci  
i dorosłych, np. skok w dal, rzut piłeczkami tenisowymi 
do kosza, strzał piłką nożną na bramkę, przenoszenie 
kaczek kijkami nordic walking, przejście po klockach 
przez rzekę, rzut do celu, odbijanie piłeczki rakietą, 
tor przeszkód na czas. każdy uczestnik biorący udział  
w konkursach otrzymał nagrodę. 

das wichtigste ziel des Projektes war die integration 
der Bürger der Gemeinden zwierzyn und rehfelde 
sowie die Festigung ihrer zusammenarbeit durch 
sportliche aktivitäten und die Förderung eines ge-
sundheitsbewussten lebensstils. die Gemeinde 
zwierzyn nutzte das Projekt, um auf die für touristen 
aus Polen und deutschland interessanten angebote 
aufmerksam zu machen. Besonders wichtig war auch 
die Steigerung der Popularität des nordic walking in 
der euroregion Pro euroPa Viadrina.
die idee, gemeinsam ein nordic-walking-angebot zu 
organisieren, entstand bei einem treffen der Partner 

najważniejszym celem projektu była integracja i za-
cieśnianie współpracy mieszkańców gminy zwierzyn 
i gminy rehfelde w kontekście aktywności fizycznej, 
promowania zdrowego trybu życia i podnoszenia 
sprawności fizycznej, oraz zwiększenie liczby tury-
stów z Polski i niemiec na terenie gminy zwierzyn. 
niezwykle istotna była też poprawa dostępu do tu-
rystyki nordic walking wśród społeczności lokalnych 
euroregionu Pro euroPa Viadrina.
Potrzeba zorganizowania wspólnego spaceru „na kij-
kach” wynikła na spotkaniu, które odbyło się w reh-
felde 6 października 2012 roku. Sam spacer „3 nordic 

Gmina zwierzyn / 
Gemeinde zwierzyn

ParTner: 

Gemeinde rehfelde

TiTel / TyTuł: 
3 nordic walking

DurchführungSzeiTraum 
czaS Trwania ProjeKTu: 

3. 7. 2013 – 24. 9. 2013

geSamTKoSTen / warTość ProjeKTu: 

2.632,13 eur

förDerung efre / DoTacja efrr:

1.710,88 eur
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kompetente Begleitung durch die mitarbeiter der euro-
region, darauf lassen sie mich an dieser Stelle hinweisen, 
war uns dabei immer eine große hilfe.

Können Sie uns Beispiele erfolgreich realisierter 
Projekte nennen?

Bei der Vielzahl der aktivitäten fällt es schwer, einzel-
ne besonders hervorzuheben, da alle maßnahmen auf 
ihre jeweils spezifische art und weise die Partnerschaft 
und Begegnung fördern. ich will aber vielleicht doch auf 
die insgesamt besonders erfolgreichen Projekte mit kin-
dern und jugendlichen hinweisen, die einen großen zu-
spruch erfahren. einen höhepunkt stellte hierbei in den 
letzten jahren das „waldcamp“ dar, bei dem kinder und 
jugendliche aus deutschland, Polen und weiteren Part-
nerregionen mehrere tage bei Spiel und Spaß verbrin-
gen und an einem gemeinsamen thema arbeiten. aber 
auch die Begegnungsprojekte der Feuerwehren, der 
Seniorengruppen und der Sportvereine leisten mit ih-
ren aktivitäten einen erfolgreichen Beitrag zur deutsch-
polnischen Partnerschaft.

Was erwarten Sie in der Zukunft von der deutsch-
polnischen Zusammenarbeit für den Amtsbereich, 
und welche Unterstützung wünschen Sie sich?

als amt werden wir die aktivitäten, die einen Beitrag 
zur Belebung und Vertiefung unserer Partnerschaft mit 
lubiszyn leisten, weiterhin tatkräftig unterstützen. die 
Begegnungen der vergangenen jahre haben einen 
wichtigen Beitrag zum abbau von teilweise vorhande-
nen Vorurteilen geleistet, und die Bürger aus dem amts-
bereich und der Gemeinde lubiszyn sind sich durch den 
austausch auf vielfältige weise nähergekommen. dies 
gilt es weiterhin zu unterstützen. ich persönlich würde 
mich freuen, wenn es uns zukünftig gelänge, die Sprach-
kompetenzen etwas stärker auszubauen. es stehen zwar 
immer kompetente dolmetscher zur Verfügung, aber es 
wäre doch schöner, wenn mehr direkte kommunikation 

Czy mogłaby Pani podać projekty, zakończone 
sukcesem?

ze względu na dużą ilość działań trudno jest wybrać 
pojedyncze projekty, wszystkie one wspierały w spe-
cyficzny sposób partnerstwo i spotkania. chciałabym 
jednak może wskazać szczególnie na projekty cieszą-
ce się ogromnym zainteresowaniem, w których udział 
brały dzieci i młodzież. w ostatnich latach kulminacyj-
nym punktem były obozy „waldcamp“, podczas których 
dzieci i młodzież z Polski, niemiec oraz innym regionów 
partnerskich spędzały czas na zabawie, pracując nad wy-
branym wspólnym tematem. jednak również spotkania 
straży pożarnych i seniorów przyczyniają się do rozwoju 
polsko-niemieckiego partnerstwa.

Czego oczekuje Pani w przyszłości od współpracy pol-
sko-niemieckiej na płaszczyźnie samorządowej i urzę-
dowej i jakiego życzyłaby sobie Pani wsparcia?

jako urząd będziemy nadal aktywnie wspierać dzia-
łania, stanowiące wkład w nasze partnerstwo z gminą 
lubiszyn. Spotkania, odbywające się w minionych la-
tach, przyczyniły się do likwidacji istniejących częścio-
wo uprzedzeń i pracownicy naszego urzędu i gminy 
lubiszyn znaczenie zbliżyli się do siebie dzięki różno-
rodnej wymianie. takie działania należy dalej wspierać. 
osobiście bardzo bym się cieszyła, gdyby udało nam się  
w przyszłości nieco mocniej rozszerzyć kompetencje ję-
zykowe. zawsze możemy co prawda skorzystać z pomo-
cy kompetentnych tłumaczy, jednak byłoby dużo lepiej, 
gdybyśmy mogli rozmawiać ze sobą bezpośrednio.

cieszę się, że spotkania mają być wspierane finan-
sowo również w przyszłości. redukcja nakładów zwią-
zanych z przygotowaniem wniosku i rozliczeniem  
w znaczny sposób ułatwiłaby wiele spraw. zwłaszcza je-
śli zadania te chcą przejąć stowarzyszenia prowadzone 
przez wolontariuszy, to mają oni ograniczone możliwo-
ści i duże nakłady stanowią znaczne ograniczenie. Bez 
względu na to, jak będzie wyglądać wsparcie w następ-

Euroregion: Frau Scholz, Sie unterstützen seitens des 
Amtes Odervorland die deutsch-polnische Zusammen-
arbeit. Wie hat sich diese Zusammenarbeit in den ver-
gangenen Jahren entwickelt?

Scholz: die zusammenarbeit hat sich in den zurück-
liegenden jahren sehr positiv entwickelt. ausgehend 
von unserem Partnerschaftsabkommen mit der polni-
schen Gemeinde lubiszyn, das seit 1997 besteht, haben 
der austausch und die zusammenarbeit zwischen ver-
schiedenen akteuren im amtsbereich mit polnischen 
Partnern über die jahre immer weiter zugenommen.

kitas, Schulen, Freiwillige Feuerwehren, Sportverei-
ne, Seniorengruppen und viele weitere beteiligen sich, 
neben dem amt selbst, am austausch mit unseren pol-
nischen nachbarn. Besonders kinder und jugendliche 
zeigen hierbei eine große neugier und interesse am 
gegenseitigen kennenlernen. auch auf der polnischen 
Seite ist das interesse ungebrochen groß. leider geraten 
die unterstützungsmöglichkeiten seitens des amtes da-
bei manchmal an ihre Grenzen. 

Konnten ihre Aktivitäten durch die Euroregion 
unterstützt werden?

die euroregion ist für uns ein ganz wichtiger Partner 
im Bereich der deutsch-polnischen zusammenarbeit. 
neben aktivitäten, die wir seitens des amtes direkt un-
terstützen, konnten wir über Fördermittel aus dem SPF 
vielfältige Begegnungen finanziell unterstützen. die 

interView mit SuSann Scholz, 
mitarBeiterin der StaBSStelle im amt 
oderVorland / wywiad z SuSann 
Scholtz, Pracowniczką SztaBu 
w urzędzie oderVorland

Euroregion: Pani Scholz, wspiera Pani ze strony urzędu 
Odervorland polsko-niemiecką współpracę. Jak rozwija-
ła się ta współpraca w ostatnich latach?

Scholz: współpraca rozwijała się w ostatnich latach 
bardzo pozytywnie. Bazując na porozumieniu o part-
nerstwie, zawartym z gminą lubiszyn w 1997 roku, stale 
wzrasta wymiana i współpraca między różnymi jednost-
kami samorządowymi z naszego urzędu a polskimi part-
nerami.

w wymianie z naszym polskim sąsiadem uczestniczą 
oprócz urzędów również przedszkola, szkoły, ochotnicze 
straże pożarne, kluby sportowe, koła seniorów i wiele in-
nych organizacji. zwłaszcza dzieci i młodzież wykazują 
dużą ciekawość i zainteresowanie poznawaniem się 
nawzajem. również po polskiej stronie zainteresowanie 
jest nieprzerwanie duże. niestety, czasem ograniczone 
są możliwości urzędu wspierania tej współpracy. 

Czy Państwa działania wspierane są przez dotacje 
z Euroregionu?

euroregion jest dla nas bardzo ważnym partnerem 
w dziedzinie współpracy polsko-niemieckiej. oprócz 
działań, które dofinansowujemy bezpośrednio z urzę-
du, udało nam się wesprzeć wiele spotkań finansowo ze 
środków SPF. kompetentna współpraca z pracownikami 
euroregionu - i w tym miejscu chciałabym to wyraźnie 
podkreślić - była dla nas zawsze ogromną pomocą.
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Euroregion: Herr Hähle, neben den vielfältigen Aufga-
ben eines Bürgermeisters engagieren Sie sich stark in 
der Partnerschaft der Stadt Friedland mit der polnischen 
Stadt Sulęcin. Auf welcher Grundlage fußt diese Zusam-
menarbeit?

hähle: offizielle Basis unserer zusammenarbeit ist ein 
Partnerschaftsvertrag, der von beiden Städten 2005 un-
terzeichnet wurde. daher begehen wir in diesem jahr 
auch das zehnjährige jubiläum unserer Partnerschaft 
mit mehreren Veranstaltungen in Friedland und Sulęcin. 
die zusammenarbeit steht aber auf einer breiteren 
Grundlage, da u. a. die Grundschule Friedland eine Ver-
einbarung zur zusammenarbeit mit einer Grundschule 
in Sulęcin getroffen hat und weitere Vereine die grenz-
überschreitende zusammenarbeit vereinbart haben. 

Wie hat sich die Zusammenarbeit in diesen zehn Jahren 
entwickelt?

es ist natürlich klar, dass es auch vor der unterzeich-
nung des Partnerschaftsvertrages schon eine zusam-
menarbeit der Städte gab, wir also vor zehn jahren nicht 
bei null angefangen haben. allerdings konnte der aus-
tausch in den letzten jahren deutlich ausgebaut und 
intensiviert werden. es hat sich eine sehr gut funktionie-
rende Begegnungskultur der Städte entwickelt, bei der 
auch immer mehr Vereine und Bürger mitwirken.

Wurden Ihre Vorhaben mit Mitteln aus dem SPF bzw. 
NWP Fonds unterstützt? Welche Projekte waren dabei 
für Sie von besonderer Bedeutung?

wir konnten unsere Begegnungen mehrfach mit fi-
nanzieller unterstützung aus den Fonds durchführen. 

interView mit thomaS hähle, 
BürGermeiSter der Stadt Friedland / 
wywiad z thomaSem hähle, 
BurmiStrzem miaSta Friedland

Euroregion: Panie Hähle, niezależnie od wielu zadań 
burmistrza angażuje się Pan mocno w partnerstwo mia-
sta Friedland z polskim miastem Sulęcin. Na jakich pod-
stawach opiera się ta współpraca?

hähle: oficjalną podstawą współpracy jest umowa 
partnerska podpisana przez oba miasta w 2005 roku. 
obchodzić będziemy zatem w tym roku jubileusz dzie-
sięciolecia współpracy i z tej okazji zorganizowano wiele 
imprez zarówno we Friedland jak i w Sulęcinie. jednak 
współpraca dotyczy szerokiego spektrum, ponieważ 
porozumienie o współpracy podpisały również między 
innymi szkoły podstawowe we Friedland i w Sulęcinie,  
a i wiele stowarzyszeń współpracuje transgranicznie. 

Jak rozwijała się współpraca w ostatnim dziesięcioleciu?
oczywiście już przed podpisaniem umowy partner-

skiej oba miasta współpracowały ze sobą, zatem przed 
dziesięciu laty nie zaczynaliśmy od zera. jednak w ciągu 
ostatnich lat udało nam się znacznie zintensyfikować 
wymianę. rozwinęła się dobrze działająca tradycja spo-
tkań obu miast, w których zawsze uczestniczą mieszkań-
cy i stowarzyszenia.

Czy projekty wspierane były ze środków funduszy SPF 
lub NWP? Jakie projekty miały dla Pana szczególne zna-
czenie?

udało nam się przeprowadzić wiele spotkań dzięki 
finansowemu wsparciu z tych funduszy. oprócz poje-
dynczych spotkań, współfinansowanych z SPF, zreali-
zowaliśmy szeroko zakrojony projekt sieci, w którym 

zwischen den menschen möglich wäre.
es ist zu begrüßen, dass die Begegnungen auch künf-

tig finanziell unterstützt werden sollen. eine reduzie-
rung des aufwandes, der mit der antragstellung und der 
abrechnung verbunden ist, würde uns allerdings vieles 
erleichtern. Gerade wenn von ehrenamtlichen getrage-
ne Vereine diese aufgaben übernehmen wollen, stoßen 
diese schnell an ihre Grenzen. wie auch immer die finan-
zielle unterstützung in der nächsten Förderperiode aus-
gestaltet wird, die euroregion sollte weiterhin als kom-
petenter Partner für uns zur Verfügung stehen. auch 
die Schulungen durch die euroregion sollten weiterhin 
angeboten werden, da hier, neben der information zur 
technischen umsetzung der Förderung, immer auch ein 
Forum zum austausch mit anderen Projektträgern be-
steht. das gibt anregungen für die eigene arbeit und 
verdeutlicht die vielfältigen möglichkeiten der deutsch-
polnischen zusammenarbeit in der Grenzregion.

nym okresie finansowania, euroregion powinien być 
dla nas dalej kompetentnym partnerem, pomagającym  
w wielu kwestiach. kontynuować należy też szkolenia 
prowadzone przez euroregion, stanowią one bowiem 
nie tylko źródło informacji na temat technicznych aspek-
tów wykorzystania środków, ale również forum wymia-
ny doświadczeń między partnerami różnych projektów. 
zdobywamy tam impulsy do dalszej pracy i widzimy 
różnorodność możliwości polsko-niemieckiej współpra-
cy w regionie przygranicznym.
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neben einzelbegegnungen, die über den SPF unter-
stützt wurden, realisierten wir auch ein umfangreiche-
res netzwerkprojekt, bei dem die Bürger Gelegenheit 
hatten, die Partnerstädte intensiv kennenzulernen. das 
Besondere an diesem Vorhaben war vor allem der brei-
te generationenübergreifende ansatz und der aufbau 
eines deutsch-polnischen multimedialen informations- 
und Begegnungszentrums, das nachhaltig die zusam-
menarbeit unterstützt. in diesem zusammenhang will 
ich auch erwähnen, dass es uns aus der Partnerschaft 
der beiden Städte heraus gelungen ist, Fördergelder 
aus anderen Programmen einzuwerben, die u. a. zum 
ausbau der touristischen infrastruktur genutzt wurden. 
die Partnerschaft und zusammenarbeit unserer beiden 
Städte trägt somit auch zur Steigerung der attraktivität 
und wirtschaftlichen entwicklung der region bei.

Was erwarten Sie in der Zukunft von der deutsch-polni-
schen Zusammenarbeit der Partnerstädte, und welche 
Unterstützung wünschen Sie sich?

wir werden den eingeschlagenen weg fortsetzen und 
unsere Partnerschaft weiter ausbauen und vertiefen. dabei 
wünsche ich mir, dass die Partnerschaft der beiden Städ-
te neben der zusammenarbeit auf ebene der Verwaltung 
und der Stadtparlamente noch mehr von einrichtungen, 
Vereinen und Bürgern getragen wird und diese sich en-
gagiert einbringen. wenn Begegnungen sich von unten 
entwickeln, dann setzen sie an den Bedarfen der Bürger 
an. als Verwaltung stehen wir dabei selbstverständlich 
unterstützend zur Seite. wenn die Vorhaben weiterhin 
mit finanziellen zuschüssen der euroregion rechnen kön-
nen, wäre das zu begrüßen. hierbei sollte allerdings der 
Verwaltungsaufwand reduziert werden. Gerade wenn 
wir ehrenamtlich getragene Vereine stärker in die zusam-
menarbeit und Verantwortung einbeziehen wollen, ist 
eine solche Vereinfachung notwendig, da die aktuellen 
anforderungen bei ehrenamtlichen Strukturen schnell zu 
überforderungen führen und die akteure abschrecken. 

mieszkańcy mieli możliwości intensywnego poznania 
miasta partnerskiego. w projekcie szczególnie istotny 
był szeroki udział wielopokoleniowy oraz budowa mul-
timedialnego Polsko-niemieckiego centrum informacji 
i Spotkań, które trwale wspierać będzie naszą współpra-
cę. w tym kontekście wspomnieć chciałbym również, że 
w ramach partnerstwa między naszymi miastami uda-
ło nam się również otrzymać inne środki finansowe, na 
przykład na rozbudowę infrastruktury turystycznej. dzię-
ki temu partnerstwo i współpraca między naszymi mia-
stami przyczynia się też do podniesienia atrakcyjności  
i rozwoju gospodarczego regionu.

Czego oczekuje Pan w przyszłości od polsko-niemieckiej 
współpracy miast partnerskich i jakiego życzyłby Pan 
sobie wsparcia?

Będziemy kontynuować podążanie obraną ścieżką 
i dalej rozbudowywać i pogłębiać nasze partnerstwo. 
chciałbym jednocześnie, by partnerstwo obu miast 
realizowane było nie tylko na płaszczyźnie administra-
cyjnej i przez rady miast, ale jeszcze intensywniej przez 
różne inne jednostki, stowarzyszenia i mieszkańców, 
oraz by ci angażowali się w partnerstwo coraz mocniej. 
jeśli spotkania będą rozwijać się oddolnie, to wychodzić 
będą naprzeciw oczekiwaniom obywateli. oczywiście 
jako zarząd i administracja miasta będziemy zawsze słu-
żyć pomocą.

cieszylibyśmy się, gdyby projekty nadal mogły liczyć 
na finansowe wsparcie z euroregionu. oczekiwalibyśmy 
jednak redukcji nakładów administracyjnych z tym zwią-
zanych. uproszczenie procedur jest konieczne, zwłasz-
cza jeśli chcemy intensywniej włączyć do współpracy 
stowarzyszenia, pracujące społecznie i w ramach wo-
lontariatu. aktualne wymogi doprowadziłyby szybko do 
przeciążenia wolontariatu i odstraszyłoby te organizacje 
od podjęcia takich działań.

Euroregion: Herr Müller, Schloß Trebnitz hat sich zu ei-
nem herausragenden Ort der deutsch-polnischen Zu-
sammenarbeit entwickelt und wurde im Jahr 2014 mit 
dem Deutsch-Polnischen Preis für diese Arbeit ausge-
zeichnet. Konnte Ihre Arbeit durch die Förderung der Eu-
roregion unterstützt werden?

müller: in jedem Fall. in der auslaufenden Förderperi-
ode konnten wir mehrere Vorhaben der deutsch-polni-
schen zusammenarbeit mit der finanziellen unterstüt-
zung aus dem Programm zur grenzüberschreitenden 
zusammenarbeit realisieren. dabei nutzten wir sowohl 
die SPF-Förderung wie auch die möglichkeit der netz-
werkförderung.

Worin sehen Sie das Besondere in diesem 
Förderprogramm?

die zielsetzung des Programms passt sehr genau 
zum Profil von Schloß trebnitz, als Bildungs- und Be-
gegnungszentrum in der Grenzregion. wir entwickeln 
und realisieren mit unseren Partnern aus deutschland 
und Polen Vorhaben, die die grenzüberschreitende Be-
gegnung und zusammenarbeit unterstützen. in dieser 
zusammenarbeit entwickeln sich immer wieder neue 
ideen und Vorhaben, die für ihre realisierung eine finan-
zielle untersetzung benötigen. Gerade für kleinteilige 
maßnahmen bietet die Förderung über den SPF eine 
gute Grundlage, sodass wir in den vergangenen jahren 

interView mit dariuS müller, leiter 
deS BildunGS- und BeGeGnunGSzent-
rumS SchloSS treBnitz e. V. / wywiad 
z dariuSem müllerem, dyrektorem 
centrum edukacji i SPotkań zamek 
treBnitz 

Euroregion: Panie Müller, Zamek Trebnitz stał się wy-
jątkowym miejscem współpracy polsko-niemieckiej,  
a w 2014 roku wyróżniony został za tę pracę Nagrodą 
Polsko-Niemiecką. Czy praca ta wspierana była przez 
dotacje z Euroregionu.

müller: oczywiście. w kończącym się okresie finan-
sowania udało się zrealizować wiele przedsięwzięć  
w ramach polsko-niemieckiej współpracy z pomocą 
finansową programu współpracy transgranicznej. wy-
korzystaliśmy tu zarówno dotacje SPF jak i możliwość 
wsparcia sieci.

Gdzie widzi Pan szczególne zalety tego programu?
cele programu odpowiadają dokładnie profilo-

wi zamku trebnitz. jako centrum edukacji i spotkań  
w obszarze przygranicznym opracowujemy i realizujemy  
z naszymi partnerami z Polski i niemiec projekty wspie-
rające spotkania i współpracę transgraniczną. w ramach 
tej współpracy stale pojawiają się nowe pomysły i przed-
sięwzięcia, których realizacja wymaga wsparcia finanso-
wego. zwłaszcza dla małych działań dotacje z SPF sta-
nowią bardzo dobrą podstawę i w latach poprzednich 
udało nam się zrealizować wiele projektów dzięki tym 
dotacjom. wieloletniość programu daje nam ponad-
to możliwość zapewnienia trwałości ofert, kontynuacji  
i stabilności. dzięki temu udało nam się rozwinąć pomy-
sły, które wystartowały jako małe projekty, do projektów 
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mehrere Projekte mit dieser finanziellen unterstützung 
realisieren konnten. die mehrjährigkeit des Programms 
bietet uns darüber hinaus die möglichkeit zur Sicherung 
der nachhaltigkeit der angebote. So konnten wir ideen, 
die als kleinprojekt starteten, mit einem netzwerkpro-
jekt auf breiterer Basis weiterentwickeln. auf der ande-
ren Seite entstanden aus der arbeit in einem netzwerk-
projekt maßnahmen, die wir mit der unterstützung des 
SPF realisieren konnten.

Können Sie Beispiele erfolgreicher Projekte benennen?
Bei der Vielzahl der von uns realisierten maßnahmen 

ist das gar nicht so einfach. aber ich will mal das Projekt 
„klassenreise zur musik“ nennen, das über den SPF un-
terstützt wurde. hier kamen kinder aus der Grenzregion 
zusammen und entwickelten gemeinsam ein musical. 
dieses Projekt steht für mich exemplarisch für die mög-
lichkeit der überwindung der Sprachbarriere und des 
weckens des interesses an der Sprache des nachbarn. 

Bei den netzwerkprojekten möchte ich unser Vor-
haben zur Förderung der transnationalen Partizipation 
nennen. mit diesem Vorhaben unterstützen wir die Par-
tizipations- und Bildungsarbeit in der Grenzregion, die 
sich als Beitrag zur herausbildung einer transnationalen 
zivilgesellschaft mitten in europa versteht.

In der neuen Förderperiode 2014 – 2020 sollen weiterhin 
Kleinprojekte zur Zusammenarbeit und Begegnung in 
der Grenzregion unterstützt werden. Welche Erwartun-
gen haben Sie an dieses Förderinstrument?

es ist zu begrüßen, dass der austausch in der Grenz-
region weiterhin mit europäischen Fördermitteln un-
terstützt wird. Bei uns sind vielfältige ideen vorhanden, 
die für ihre umsetzung auf finanzielle unterstützung an-
gewiesen sind. wir werden die Fördermöglichkeiten si-
cherlich auch zukünftig nutzen. ich würde mir allerdings 
eine reduzierung des Verwaltungsaufwandes wün-
schen. und bei der finanziellen abwicklung wäre eine 

sieciowych o szerokim spektrum oddziaływania. z dru-
giej strony z pracy w projektach sieciowych powstawały 
działania, które mogliśmy realizować dzięki SPF.

Czy może Pan wymienić przykładowe projekty, które 
okazały się dużym sukcesem?

nie jest to wcale takie proste, bo zrealizowaliśmy 
ogromną ilość działań. Spróbuję jednak wymienić choć-
by niektóre przedsięwzięcia. na przykład projekt „wy-
cieczka klasowa w świat muzyki“, zrealizowany ze środ-
ków SPF. tutaj dzieci z regionu przygranicznego spotkały 
się i wspólnie przygotowały musical. Projekt ten jest dla 
mnie przykładem pokonywania barier językowych i po-
budzania zainteresowania dla języka sąsiada. 
z projektów sieciowych chciałbym wspomnieć nasze 
starania o rozwój transgranicznej partycypacji. w ra-
mach tego przedsięwzięcia wspieraliśmy pracę na rzecz 
partycypacji i edukacji w regionie przygranicznym, ro-
zumianej jako wkład w stworzenie ponadnarodowego 
społeczeństwa obywatelskiego w samym środku euro-
py.

W nowym okresie finansowym 2014 – 2020 wspierane 
mają być nadal małe projekty służące współpracy i spo-
tkaniom w regionie przygranicznym. Jakie ma Pan ocze-
kiwania w stosunku do tego instrumentu finansowego?

cieszę się, że wymiana w regionie przygranicznym 
będzie nadal wspierana ze środków europejskich. mamy 
wiele różnych pomysłów, których realizacja uzależniona 
jest od wsparcia finansowego. zapewne i w przyszłości 
będziemy korzystać z możliwości otrzymania dotacji. 
wolałbym jednak, by mniejsze były nakłady administra-
cyjne z tym związane. a w rozliczeniach finansowych 
krótszy czas zwrotu kosztów byłby na pewno pomocny, 
bo w praktyce mieliśmy w ostatnim okresie finansowa-
nia niekiedy kłopoty stawiające nas na granicy naszych 
możliwości.

ważne również, by wsparcie z euroregionu utrzymane 

zeitnähere rückerstattung hilfreich, da die Praxis der 
vergangenen Förderperiode uns doch hin und wieder 
an die Grenzen unserer leistungsfähigkeit gebracht hat.
wichtig ist für uns auch, dass die unterstützung durch 
die euroregion in umfang Qualität wie bisher fortge-
setzt wird. die mitarbeiter der euroregion haben uns in 
der vergangenen Förderperiode kompetent unterstützt 
und auch dabei geholfen, die eine oder andere klippe 
zu überwinden. 

było w dotychczasowym zakresie i na dotychczasowym 
poziomie jakości. Pracownicy euroregionu wspierali nas 
kompetentnie w poprzednim okresie finansowania i po-
mogli nam pokonać niejedną przeszkodę. 
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Euroregion: Ihr Kulturzentrum realisiert seit Jahren ge-
meinsame Projekte mit Ihrem deutschen Partner – Bad 
Freienwalde. Es gab u. a. Musik- und Foto-Workshops so-
wie Malen en plein air. Wie sah die Umsetzung der Pro-
jekte und das Engagement des deutschen Partners aus?

Sobczak: Sein engagement ist immer sehr groß. im 
laufe der umsetzung gemeinsamer Projekte haben wir 
über die jahre hinweg ein optimales modell der zusam-
menarbeit erarbeitet. zukünftige Projekte planen wir 
mit guten kenntnissen sowohl unserer Visionen als auch 
unserer Bedürfnisse. Besonders achten wir auf innovati-
onen, um die Veranstaltungen jedes mal attraktiver zu 
gestalten. unsere Freundschaften gehen dabei über rei-
ne Projektfragen hinaus.

die Projekte unter dem motto „Gemeinsames ma-
len im Freien“ sollten amateurmaler aus Polen und 
deutschland integrieren. Beiden Projektpartnern liegt 
viel daran, die kunst des malens einem breiten Publi-
kum zugänglich zu machen und eine zusammenarbeit 
der künstlerkreise in der euroregion Pro euroPa Via-
drina zu entwickeln. unsere kunst-workshops bilden 
ein ideales Forum für solche Vorhaben. Sie dauern circa 
zwei wochen. in dieser zeit werden auch Vorträge von 
professionellen künstlern, einzelunterricht und Bespre-
chungen von Bildern angeboten. zum abschluss gibt 
es eine ausstellung in der Galerie 30 im kulturzentrum 
von międzyrzecz. an dieser abschlussveranstaltung 
nehmen Vertreter der Verwaltungen aus międzyrzecz 

Euroregion: Ośrodka Kultury od lat realizuje projekty 
wspólnie z partnerem niemieckim – Bad Freienwalde. 
Były to m.in. plenery malarskie, warsztaty muzyczne  
i fotograficzne. Jak wyglądała ich realizacja i jakie było 
zaangażowanie partnera niemieckiego?

Sobczak: to zaangażowanie jest zawsze bardzo duże. 
Przez lata realizowania wspólnych projektów wypraco-
waliśmy optymalny model współpracy. Planujemy przy-
szłe projekty, dobrze znając zarówno nasze wizje, jak  
i potrzeby. zwracamy szczególną uwagę na wprowa-
dzanie innowacji, by za każdym razem uatrakcyjnić wy-
darzenie. nasze znajomości rozwinęły się też poza spra-
wy projektowe.

organizowane wspólnie międzynarodowe Plenery 
malarskie mają zintegrować artystów amatorów z Polski 
i niemiec. obu stronom projektu zależy na popularyzacji 
sztuki malarskiej oraz na rozwinięciu współpracy środo-
wisk artystycznych euroregionu Pro euroPa Viadri-
na. warsztaty twórcze są idealną formą do spełnienia 
tych założeń. trwają one około dwóch tygodni. w tym 
czasie odbywają się wykłady prowadzone przez profe-
sjonalnych artystów, zajęcia indywidualne, konsultacje, 
a całość wieńczy wystawa poplenerowa w Galerii 30 
w międzyrzeckim ośrodku kultury. uczestniczą w niej 
władze międzyrzecza i Bad Freienwalde, goście ze świa-
ta kultury i biznesu, mieszkańcy. warsztaty są również 
niesamowitą szansą dla osób, które pragną przebywać 
blisko sztuki i czerpać wiedzę, nie wnosząc w to wła-

interView mit andrzej SoBczak,
direktor deS kulturzentrumS 
in międzyrzecz / wywiad z 
andrzejem SoBczakiem, dyrektorem 
międzyrzeckieGo ośrodka kultury

und Bad Freienwalde, aus kultur und wirtschaft sowie 
Bürger beider Städte teil. die workshops sind auch eine 
hervorragende möglichkeit für diejenigen, die kontakt 
mit der kunst suchen, mehr über sie erfahren möchten 
und selbst keinen finanziellen Beitrag leisten können. 
dadurch entwickeln die teilnehmer ihr hobby, entde-
cken eigene talente und werden für weitere künstleri-
sche aktivitäten gewonnen. 

ähnlich ist es mit Gesangs- und Foto-workshops. Sie 
werden von experten geleitet. die Gesangs-workshops 
werden mit einem konzert und einer aufnahme in ei-
nem professionellen musikstudio abgeschlossen. die 
Foto-workshops enden mit einer ausstellung im kultur-
zentrum von międzyrzecz. wir sind mit der zusammen-
arbeit mit Bad Freienwalde sehr zufrieden.

Die Projekte wenden sich an verschiedene Altersgrup-
pen, darunter auch Jugendliche. Wie sieht die Zusam-
menarbeit zwischen jungen Menschen aus? Wie steht es 
da mit kulturellen Unterschieden oder Sprachbarrieren?

der mal-workshop ist für alle altersgruppen be-
stimmt. wir wollten für die teilnehmer einen raum für 
künstlerische experimente unabhängig von alter und 
Sprache schaffen. die Gesangs- und Foto-workshops 
richten sich vor allem an jugendliche der siebten bis 
neunten klassen. junge menschen kommen fantastisch 
miteinander klar. Bei der ausübung des gemeinsamen 
hobbys begegnen sie sich natürlich und ungezwungen. 
Sie knüpfen schnell Bekanntschaften und Freundschaf-
ten. und Sprachbarrieren – auch wenn es diese anfäng-
lich gibt – verschwinden langsam durch die Sprachani-
mationen unserer dolmetscher.

Wie beurteilen Sie die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und ihre Ergebnisse?

die zusammenarbeit im Bereich von kultur und kunst 
fördert die deutsch-polnische integration. dadurch ent-
stehen auch persönliche kontakte. die teilnehmer sind 

snego wkładu finansowego. dzięki temu rozbudzamy  
w uczestnikach pasję, a oni sami odkrywają w sobie ta-
lent i chęć do dalszego działania artystycznego. 

Podobnie jest w przypadku warsztatów wokalnych  
i warsztatów fotograficznych. Są one prowadzone przez 
profesjonalistów. wokalne kończą się koncertem finało-
wym oraz nagraniem dwóch utworów w profesjonal-
nym studiu nagraniowym, a fotograficzne – wystawą 
fotografii w międzyrzeckim ośrodku kultury. jesteśmy 
bardzo zadowoleni z tej współpracy z Bad Freienwalde.

Projekty były skierowane do różnych grup wiekowych, 
w tym do młodzieży. Jak wyglądała współpraca między 
młodymi ludźmi? Co z różnicami kulturowymi czy barie-
rą językową?

Plenery malarskie są skierowane do różnych grup 
wiekowych. zależało nam na stworzeniu uczestnikom 
przestrzeni, w której bez względu na wiek i bariery ję-
zykowe będą pobudzani do kolejnych eksperymentów 
artystycznych. jeśli chodzi o warsztaty wokalne i foto-
graficzne, są one głównie skierowane do młodzieży  
w wieku gimnazjalnym. młodzi ludzie świetnie się ze 
sobą dogadują. wspólna pasja sprawia, że czują się swo-
bodnie. zawiązują się znajomości. a bariery językowe 
– jeśli początkowo istnieją – znikają dzięki animacjom 
językowym prowadzonym przez naszych tłumaczy. 

Jak ocenia Pan współpracę transgraniczną i jej efekty?
nawiązanie współpracy na płaszczyźnie związanej  

z kulturą i sztuką pobudza polsko-niemiecką integrację. 
współpraca owocuje też w sferze towarzyskiej. uczest-
nicy tak mocno zaprzyjaźniają się ze sobą, że później 
utrzymują kontakt za pośrednictwem portali społecz-
nościowych (np. Facebook, Skype czy twitter). i Polacy,  
i niemcy chętniej też uczą się języka sąsiada, a to sprzyja 
dalszej współpracy, likwidowaniu barier i tworzeniu ko-
lejnych pomostów kulturalnych między Polską a niem-
cami.
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befreundet und bleiben weiterhin über soziale netz-
werke wie z. B. Facebook, Skype oder twitter in kontakt. 
Polen und deutsche lernen danach viel engagierter die 
nachbarsprache, und das wiederum fördert die weitere 
zusammenarbeit, baut Barrieren ab und neue kulturelle 
Brücken zwischen Polen und deutschen auf.

hier möchte ich auch ein wichtiges thema der zu-
sammenarbeit erwähnen. das historische Gedächtnis 
in Bezug auf die kriegsereignisse, die bei unseren Vor-
fahren feste Spuren hinterlassen haben, ist vielleicht 
auch dank der zusammenarbeit nicht mehr so lebendig 
und ausgeprägt. durch die Begegnungen in workshops 
oder bei anderen Veranstaltungen werden die mit der 
Geschichte verbundenen Vorurteile überwunden. die 
jugendlichen spüren kein unbehagen bei der Gestal-
tung gegenseitiger Beziehungen. die Stimmung bei 
den Begegnungen ermuntert zu vielen interessanten 
und wichtigen Gesprächen. die Projektteilnehmer ver-
fügen über ein starkes regionales Bewusstsein, denken 
„europäisch“ und sind frei von komplexen.

chciałbym też wspomnieć o innym istotnym aspek-
cie współpracy. Pamięć historyczna wydarzeń wojen-
nych, które zostawiły w naszych przodkach trwały ślad, 
dzięki współpracy, zdaje się nie być tak żywa i ekspan-
sywna. dzięki spotkaniom plenerowym, warsztatom 
czy innym przedsięwzięciom, są łamane stereotypy 
związane z historią. młodzież nie odczuwa dyskomfor-
tu podczas budowania wzajemnych relacji. atmosfera, 
która panuje na takich spotkaniach, skłania do wielu cie-
kawych i ważnych rozmów. uczestnicy projektów mają 
dużą świadomość regionalną, myślą „po europejsku”, 
bez kompleksów. 

Euroregion: Wie beurteilen sie die Zusammenarbeit mit 
Ihrem deutschen Partner in der Euroregion?

Górczyński: unser deutscher Partner ist seit 2002 die 
Gemeinde letschin. im rahmen der zusammenarbeit 
tauschen wir unsere erfahrungen in allen lebensberei-
chen aus, insbesondere in den Bereichen kultur, Sport, 
jugendaustausch oder Brandschutz. 

die gewonnenen eu-mittel tragen zur vielfältigen 
entwicklung der Gemeinden und zur annäherung der 
Grenzgemeinschaften bei, und die zusammenarbeit 
erleichtert den ausgleich des entwicklungsniveaus der 
Grenzregion. Gelebt wird die kooperation meist in Form 
offizieller Besuche der Vertreter kommunaler ämter und 
institutionen, aber auch von Sport-, kultur-, touristikak-
teuren und Vertretern der Feuerwehr. Gelegenheiten 
zum Feiern ergeben sich am jahrestag der unterzeich-
nung des Vertrages über die zusammenarbeit der Ge-
meinden oder durch viele andere kulturelle events auf 
beiden Seiten der Grenze. es wurden kontakte zwischen 
verschiedenen institutionen in beiden Gemeinden ge-
knüpft und viele gemeinsame Veranstaltungen, popu-
lärwissenschaftliche konferenzen und Begegnungen 
zur integration organisiert. die zahl der realisierten Pro-
jekte beweist, dass sich die grenzüberschreitende zu-
sammenarbeit zwischen den Gemeinden letschin und 
Pszczew gut entwickelt hat.

mit Blick auf die mehrjährigen erfahrungen kann ich 
sagen, dass es sich gelohnt hat. im rahmen der zu-
sammenarbeit haben wir viele gemeinsame maßnah-
men durchgeführt, die einen nutzen für beide Seiten 

Euroregion: Jak ocenia Pan współpracę z partnerem  
z Niemiec w ramach Euroregionu?

Górczyński: naszym niemieckim partnerem od 2002 
roku jest gmina letschin. dewizą tej współpracy jest wy-
miana doświadczeń we wszystkich dziedzinach życia,  
w szczególności w ramach działań kulturalnych, sporto-
wych, w wymianie grup młodzieży czy ochronie prze-
ciwpożarowej. 

Pozyskiwane środki unijne prowadzą do wszech-
stronnego rozwoju gmin oraz stałego zbliżania się spo-
łeczności przygranicznych, a współpraca ułatwia wyrów-
nywanie poziomu rozwoju regionów przygranicznych. 
najczęstsze formy tej współpracy stanowią wizyty ofi-
cjalnych delegacji z urzędów i instytucji działających na 
terenie gmin partnerskich, ale również przedstawicieli 
świata sportu, kultury, turystyki i pożarnictwa. okazją 
do spotkań są rocznice podpisania umowy o współ-
pracy, liczne wydarzenia kulturalne odbywające się po 
obu stronach granicy. nawiązanie kontaktów między 
różnymi instytucjami na terenie obu gmin umożliwiło 
organizację wspólnych imprez, konferencji popularno-
naukowych czy spotkań integracyjnych. liczba zreali-
zowanych projektów dowodzi, że współpraca transgra-
niczna Pszczewa i letschin ciągle się rozwija.
z perspektywy kilkunastoletnich doświadczeń mogę 
powiedzieć, że było warto. dzięki współpracy podję-
liśmy razem wiele działań, korzystnych dla obu stron. 
Połączyliśmy m.in. kalendarze imprez czy ofertę tury-
styczną, opracowaliśmy różnego rodzaju publikacje  
i przewodniki. wymieniamy się doświadczeniami i sta-

interView mit waldemar GórczyńSki, 
BürGermeiSter Von PSzczew / 
wywiad z waldemarem 
GórczyńSkim, wójtem PSzczewa
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gebracht haben. wir haben u. a. einen gemeinsamen 
Veranstaltungskalender und ein gemeinsames touristi-
sches angebot entwickelt, es wurden viele Publikatio-
nen und reiseführer erarbeitet. wir tauschen erfahrun-
gen aus und versuchen, gemeinsam Probleme zu lösen. 
wir sind richtige nachbarn geworden, wir kennen un-
sere Schwierigkeiten und Freuden. wir sind bei unseren 
nachbarn, wenn sie feiern, und sie sind bei uns, wenn 
wir feiern. wir schauen uns ab, was gut ist und nutzen 
gegenseitig interessante lösungen oder ideen des an-
deren.

Wie sehen die Ergebnisse der Zusammenarbeit aus, was 
hat sich durch die Realisierung der grenzüberschreiten-
den Projekte verändert?

mit der grenzüberschreitenden zusammenarbeit 
können eu-mittel gewonnen werden, und dadurch 
kann der lebensstandard der Bürger erhöht werden, 
was offensichtlich ist. ein sichtbares grenzüberschrei-
tendes ergebnis der realisierten Projekte ist die Vertie-
fung des Bewusstseins vom nutzen der integration 
beider regionen. anreize für die entwicklung der in-
ternationalen zusammenarbeit sind die möglichkeiten 
des erfahrungsaustausches und des marketings der Ge-
meinden, sowie die größeren chancen, eine Förderung 
der europäischen union für gemeinsame Projekte zu 
bekommen. die ergebnisse der kooperation sind auch 
in anderen Bereichen zu sehen.

in den Partnergemeinden Pszczew und letschin wur-
den für die gemeinsamen Projekte kulturinstitutionen, 
Sozialhilfeorganisationen, Schulen, kindergärten und 
Vereine miteinbezogen. durch die grenzüberschreiten-
den Vorhaben wurden diese Gruppen aktiviert. Sie ha-
ben eu-mittel in anspruch genommen und dann auch 
weitere Projekte umgesetzt. Persönliche kontakte zwi-
schen Senioren, kindern und jugendlichen haben dazu 
geführt, dass diese wesentlich mehr Fremdsprachen 
lernen wollen. in Bezug auf die altersgruppe der Senio-

ramy się wspólnie rozwiązywać niektóre problemy. Sta-
liśmy się „sąsiadami”, znamy nawzajem swoje bolączki  
i radości, my uczestniczymy w ich świętach, a oni w na-
szych. Podpatrujemy się wzajemnie, korzystając niekie-
dy z ciekawych rozwiązań czy pomysłów „sąsiada”.

Jakie są efekty współpracy, co się zmieniło dzięki 
realizacji projektów transgranicznych?

współpraca transgraniczna pozwala na pozyskiwa-
nie europejskich funduszy, a dzięki nim – sprzyja po-
prawie jakości życia mieszkańców, to rzecz oczywista. 
zauważalnym transgranicznym efektem zrealizowa-
nych projektów jest również pogłębienie świadomości 
w społecznościach partnerów, związanej z korzyściami 
integracyjnymi obu regionów. zachętą do rozwijania 
współpracy międzynarodowej jest możliwość wymiany 
doświadczeń, promowania gminy, jak i większe szanse 
na uzyskanie wsparcia finansowego z unii europejskiej 
w przypadku wspólnych projektów. efekty kooperacji 
widać również w innych dziedzinach.

Gminy partnerskie Pszczew i letschin do wspólnych 
projektów zaangażowały instytucje kultury i pomocy 
społecznej, szkoły, przedszkola, a także stowarzyszenia 
i fundacje. realizacja przedsięwzięć transgranicznych 
spowodowała aktywizację tych grup w sięganiu po 
środki unijne, zaowocowała także realizacją innych pro-
jektów unijnych. efektem osobistych kontaktów obu 
społeczności, przede wszystkim seniorów, dzieci i mło-
dzieży, jest na pewno większa chęć do nauki języków 
obcych. zwróciliśmy też uwagę na seniorów, nie jako 
na grupę, której należy się nasza pomoc – bo to było 
oczywiste już przedtem – ale jako na społeczność, która 
chce i może brać wszechstronny udział w życiu gminy. 
to spory potencjał, który można spożytkować z korzy-
ścią dla wszystkich. 

ren sind wir darauf aufmerksam geworden, dass es sich 
nicht einfach nur um eine Gruppe handelt, der geholfen 
werden muss – das wussten wir bereits früher –, sondern 
eher um eine Gruppe, die sich am leben der Gemeinde 
beteiligen will und kann. Senioren haben ein großes Po-
tential, das zum nutzen von allen aktiviert werden kann. 
 
Können durch die Zusammenarbeit Vorurteile in 
beiden Länder abgebaut werden?

Persönliche kontakte zwischen den menschen auf 
beiden Seiten der Grenze brachten natürlich den abbau 
von Vorurteilen mit sich. Vielleicht sind neue Stereotype 
entstanden, aber Stereotype – wenn sie kein unrecht 
tun – können auch auf kontakte mit menschen aus ei-
ner anderen kultur und mit anderen traditionen vorbe-
reiten, sie erzwingen sozusagen die toleranz für die an-
dersartigkeit, und diese wird dann bei der Planung der 
Begegnungen berücksichtigt. in unserer zusammenar-
beit haben wir uns davon überzeugt, dass einige Stereo-
type nicht der wahrheit entsprechen und die andersar-
tigkeit nur marginal ist, oder aber, dass diese manchmal 
von einer Qualität ist, dass es sich sogar lohnt, sich da-
hingehend verändern zu wollen. ich glaube, dass es auf 
der anderen Seite der oder ähnlich ist.

Czy dzięki współpracy udaje się przełamywać stereotypy 
istniejące w obu krajach?

nawiązanie osobistych kontaktów między obiema 
społecznościami musiało skutkować tak zniknięciem 
dawnych stereotypów, jak i – zapewne – powstaniem 
nowych. ale stereotypy, o ile nie są krzywdzące, pozwa-
lają przygotować się na kontakty z ludźmi o odmiennej 
kulturze, nieco innych obyczajach, wymuszają na nas 
niejako tolerancję wobec „inności” i wzięcie tej „inności” 
pod uwagę przy planowaniu spotkań. w miarę rozwoju 
naszej współpracy, przekonaliśmy się, że niektóre stereo-
typy są nieprawdziwe, że „inność” jest marginalna, a nie-
kiedy warta naśladowania. myślę, że podobnie jest po 
drugiej stronie odry.
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Euroregion: Wie beurteilen sie die Zusammenarbeit mit 
Ihrem deutschen Partner in der Euroregion PRO EUROPA 
VIADRINA?

ciszewicz: als sehr gut. unser ständiger Partner ist 
die Stadt Frankfurt (oder). wir haben eine gemeinsame 
öffentliche Buslinie und eine gemeinsame Fernwärme-
leitung, die beide Städte versorgt. um die zusammen-
arbeit in der doppelstadt zu stärken, wurde vor einigen 
jahren das deutsch-polnische kompetenz- und koope-
rationszentrum gegründet, in dem mitarbeiter der Ver-
waltungen aus Słubice und Frankfurt (oder) gemeinsam 
arbeiten. Sie haben u. a. Projekte ins leben gerufen, die 
unsere Städte näher zusammenbringen, und sie initiie-
ren auch verschiedene Begegnungen der Bürger. Ge-
meinsam mit dem oberbürgermeister der Stadt Frank-
furt (oder) begrüßen wir z. B. einmal im jahr neubürger 
in Słubice und Frankfurt (oder), mal auf der einen und 
mal auf der anderen Seite der oder. laufend veranstal-
ten wir auch verschiedene erholungs-, Sport- und kultu-
revents und laden uns gegenseitig dazu ein. 

ich möchte an dieser Stelle auch die zusammenar-
beit der Schulen und kitas hervorheben. wir sind der 
meinung, dass man von klein auf mit der kultur und der 
Sprache des nachbarn umgehen muss – das hilft näm-
lich unheimlich, Barrieren zu überwinden und weckt 
das interesse für den nachbarn. unsere Schüler aus der 
Grundschule nr. 2 nehmen z. B. an dem Projekt „leucht-
turm“ teil und haben einmal die woche gemeinsamen 
unterricht mit Gleichaltrigen aus Frankfurt (oder). man 

interView mit tomaSz ciSzewicz, 
BürGermeiSter der Stadt SłuBice / 
wywiad z tomaSzem ciSzewiczem, 
BurmiStrzem SłuBic

Euroregion: Jak ocenia Pan współpracę z partnerem  
z Niemiec w ramach Euroregionu PRO EUROPA VIADRI-
NA?

ciszewicz: Bardzo dobrze. naszym stałym partne-
rem jest miasto Frankfurt nad odrą. mamy wspólną li-
nie autobusową, ciepłociąg, który dostarcza energię do 
obu miast. Żeby wzmocnić współpracę w dwumieście, 
od kilku lat działa u nas Słubicko-Frankfurckie centrum 
kompetencji i kooperacji, w którym pracują urzędnicy 
ze Słubic i Frankfurtu. Są oni autorami m.in. projektów, 
które zbliżają nasze miasta, inicjują też różnego rodza-
ju spotkania mieszkańców. na przykład raz w roku, 
wspólnie z nadburmistrzem Frankfurtu, witamy nowych 
mieszkańców Słubic i Frankfurtu, goszcząc ich raz po 
jednej stronie odry, raz po drugiej. na co dzień organi-
zujemy też razem różnego rodzaju imprezy rekreacyjne, 
sportowe czy kulturalne, lub się na nie zapraszamy. 

warto także podkreślić współpracę szkół i przedszkoli. 
wyznajemy zasadę, że z językiem i kulturą sąsiada trze-
ba obcować od dziecka, bo to niesamowicie pomaga  
w przełamywaniu barier i rodzi ciekawość sąsiadów. nasi 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 biorą na przykład 
udział w projekcie „latarnia”, dzięki któremu raz w tygo-
dniu mają wspólne lekcje z rówieśnikami z Frankfurtu. 
można śmiało powiedzieć, że niemal każda instytucja 
samorządowa czy organizacja pozarządowa w naszej 
gminie ma partnera po stronie niemieckiej. 

kann gut sagen, dass beinahe jede kommunale institu-
tion und jede nGo in unserer Gemeinde einen Partner 
auf der deutschen Seite hat. 

Wie sehen die Ergebnisse der Zusammenarbeit aus? Was 
hat sich durch die grenzüberschreitenden Projekte ver-
ändert?

es könnten viele Beispiele gemeinsamer Projekte ge-
nannt werden, die sowohl die lebensbedingungen der 
Bürger verbessert, die unterschiede im lebensstandard 
von Polen und deutschen reduziert als auch die nach-
barn von jenseits der oder einander nähergebracht 
haben – was für den abbau von Vorurteilen, die in der 
Vergangenheit die deutsch-polnische kooperation blo-
ckierten, eine außerordentliche Bedeutung hatte. im 
letzten jahr haben wir im rahmen eines deutsch-pol-
nischen Projektes in Słubice einen sehr modernen kin-
dergarten für sieben Gruppen gebaut, in dem sowohl 
deutsche als auch polnische kinder betreut werden. in 
diesem Projekt wurden auch Polnischkurse für deutsche 
erzieherinnen und deutschkurse für polnische erziehe-
rinnen angeboten sowie viele integrationsbegegnun-
gen für kinder aus unserem kindergarten „Pinokio“ und 
der eurokita in Frankfurt (oder) organisiert. dank des 
Projektes wurde ebenso die eurokita modernisiert, in die 
auch polnische kinder aus Słubice gehen. Gemeinsam 
mit unseren nachbarn haben wir in diesem jahr eine 
deutsch-polnische touristeninformation im Bolfrashaus 
in Frankfurt (oder) eröffnet, das ebenfalls im rahmen ei-
nes gemeinsamen Projektes wiedererrichtet wurde. die 
nächste Phase des Projektes ist der wiederaufbau des 
kleistturms in Słubice. 

Können durch die Zusammenarbeit Vorurteile in beiden 
Ländern abgebaut werden?

ich glaube, dass wir in dieser hinsicht eine mentale 
revolution hatten, was mich auch sehr freut. 

Jakie są efekty tej współpracy? Co się zmieniło dzięki re-
alizacji projektów transgranicznych?

można by mnożyć przykłady wspólnych przedsię-
wzięć, które wpłynęły zarówno na poprawę warunków 
życia mieszkańców, niwelowanie różnic w poziomie ży-
cia Polaków i niemców, jak i zbliżenie z sąsiadami zza 
odry, co miało i ma niebagatelne znaczenie w przy-
padku rozprawiania się ze stereotypami blokującymi  
w przeszłości współpracę polsko-niemiecką. tylko  
w ostatnim roku zbudowaliśmy w Słubicach superno-
woczesne siedmiooddziałowe przedszkole, do które-
go chodzą polskie i niemieckie dzieci. w ramach tego 
przedsięwzięcia prowadzone też były kursy nauki języka 
polskiego dla nauczycieli niemieckich i języka niemiec-
kiego dla nauczycieli polskich oraz liczne spotkania in-
tegracyjne przedszkolaków z naszego przedszkola „Pi-
nokio” i przedszkola „eurokita” we Frankfurcie nad odrą. 
dzięki projektowi zmodernizowano także przedszkole 
„eurokita”, do którego uczęszczają również dzieci ze Słu-
bic. razem z sąsiadami stworzyliśmy w tym roku Polsko-
-niemiecką informację turystyczną, której siedziba mie-
ści się w odbudowanym – w ramach wspólnych działań 
– domu Bolfrasa we Frankfurcie nad odrą. kolejnym 
etapem wspomnianego projektu będzie odbudowa  
w Słubicach wieży kleista. 

Czy dzięki współpracy udaje się przełamywać stereotypy 
istniejące w obu krajach?

– myślę, że pod tym względem dokonała się u nas 
rewolucja mentalna, z czego się bardzo cieszę.
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Lebus

Tauche

Seelow

Erkner

Buckow

Lupowo

Slonsk

Santok

Rzepin

Wriezen

Storkow

Prötzel

Coschen

Beeskow

Kowalów

Kolczyn

Wedrzyn

Witnica

Trzciel

Sulecin

Slubice

Pszczew

Klodawa

Górzyca

Cybinka

Bledzew
Marxdorf

Reitwein

Rehfelde

Neuzelle

Neulewin

Ratzdorf

Müllrose

Letschin

Wierzbno

Zwierzyn

Lubiszyn

Deszczno

Vogelsang

Friedland

Dlugoszyn

Krzeszyce

Drezdenko

Bogdaniec

Strausberg

Steinhöfel

Ragow-Merz

Oberbarnim

Neutrebbin

Neuenhagen
Müncheberg

Jacobsdorf

Bad Saarow

Przemyslaw

Lubniewice

Skwierzyna
Przytoczna

Dobiegniew

Hoppegarten

Groß Lindow

Wojcieszyce

Miedzyrzecz

Schulzendorf

Fürstenwalde

Altlandsberg

Stare Kurowo

Neuhardenberg
Gusow-Platkow

Lipki Wielkie

Osno Lubuskie

Briesen (Mark)

Rietz-Neuendorf

Reichenow-Möglin

Frankfurt (Oder)

Eisenhüttenstadt

Küstriner Vorland
Kostrzyn nad Odra

Falkenhagen (Mark)
Trzemeszno Lubuskie

Strzelce Krajenskie

Gorzów Wielkopolski

Brieskow-Finkenheerd

Petershagen/Eggersdorf

Bad Freienwalde (Oder)
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Neuenhagen
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Bad Saarow

Przemyslaw

Lubniewice

Skwierzyna
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träGer in deutSchland / BeneFicjenci w niemczech

A
abteilung Breitensport beim 

kSB mol e.V., Seelow

aeroclub „rote adler“ e.V., 

Gusow-Platkow

amt Barnim oderbruch

amt Brieskow-Finkenheerd

amt märkische Schweiz

amt neuhardenberg

amt neuzelle

amt odervorland

amt Schlaubetal

amt Seelow-land

arbeitsinitiative letschin e.V.

B
Ballspiel-gemeinschaft 

justitia e.V., Frankfurt (oder)

bbw Bildungszentrum 

Frankfurt (oder) Gmbh

BdV Bund der Vertriebenen aG 

Grenzüberschreitende arbeit 

der region oder-Spree e.V.

Buildung Bridges e.V., Frankfurt (oder)

Burg Beeskow Bildungs-, 

kultur- und musikschulzentrum des 

landkreises oder-Spree, Fürstenwalde

Business and innovation centre 

Frankfurt (oder)

C 
colaborative e.V, reichenow

coschener S.V., neißemünde 

ot coschen

cta-kulturverein nord e.V., 

Fürstenwalde

D 
daa institut Brandenburg ost, 

Frankfurt (oder)

demokratie und integration 

Brandenburg e.V. raa 

Brandenburg, Frankfurt (oder)

depot 2004 e.V., Frankfurt (oder)

deutscher anglerverband 

ortsverein Storkower e.V.

deutsches rotes kreuz – 

kreisverbank märkisch-oder-Spree e.V.

deutsch-Polnischer Verein der natur- 

und landschaftsführer / Gästeführer 

e.V.

deutsch-Polnisches Forschungsinstitut, 

europa-universität 

Viadrina Frankfurt (oder), 

Fürstenwalde

dGB region ostbrandenburg, 

eberswalde

dPG Brandenburg außenstelle 

Frankfurt (oder)

E 
eFc Stahl e.V., eisenhüttenstadt

europäisches Begegnungszentrum 

oder-neiße e.V.

euroregion Pro euroPa 

Viadrina mittleree oder e.V.

F 
Falkenhagener kultur- und 

kunstverein e.V.

Fanfarengarde Frankfurt a. d.

oder e.V.

Faw gGmbh, eggersdorf

Fc lokomotive

Frankfurt (oder) e.V.

FFc Viktoria 91 e.V., 

Frankfurt (oder)

Flexible jugendarbeit 

Frankfurt (oder) e.V.

Förderung europa integrativer 

kontakte e.V., letschin

Förderverein „Bernhardinum“ 

e.V., Fürstenwalde

Förderverein „Freunde des 

Gymnasium Bertolt Brecht“ e.V., Bad 

Freienwalde

Förderverein der kindertagesstätte und 

Freizeitbereich „haus Sonnehügel“ e.V., 

eisenhüttenstadt

Förderverein dorfkirche 

Prädikow e.V.

Förderverein Schloß trebnitz 

Bildungs- und Begegnungs-

zentrum e.V.

format gGmbh, Fürstenwalde

Frankfurter radsportclub 90 e.V., 

Frankfurt (oder)

Fröbel gGmbh, Frankfurt (oder)

Fürstenwalder kulturverein e.V.

G 
Gemeinde letschin

Gemeinde neuenhagen

Gemeinde Petershagen / 

eggersdorf

Gemeinde Steinhöfel

Gemeinnützige kultur GmBh 

märkisch-oderland

Gemeinsames zentrum der 

deutsch-polnischer Polizei- 

und zollzusammenarbeit 

świecko Frankfurt (o)

Gesellschaft zur Förderung der 

Solarenergie e.V., Frankfurt (oder)

Grundschule Friedland

H 
handwerkskammer Frankfurt (oder) – 

region ostbrandenburg

hauptzollamt Frankfurt (oder)

häusliche krankenpflege 

Brandenburg e.V.

heimatverein Falkenhagen e.V.

heimatverein Groß lindow 

2003 e.V.

heimatverein neuhardenberg e.V.

heimatverein Vogelsang an der oder 

e.V.

hohenwutzen 675 e.V., 

Bad Freienwalde

hSG Schlaubetal e.V., müllrose

I
iGiS interessengemeinschaft 

innenstadt e.V., Frankfurt (oder)

iGoB interessengemeinschaft 

eisenbahn Berlin-Gorzow ewiV, 

Frankfurt (oder)

imkenverein Bienenfreunde 

Frankfurt (oder) e.V.

institut für angewandte 

Geschichte – Gesellschaft und wissen-

schaft e.V., Frankfurt (oder)

investor center ostbrandenburg 

Gmbh, Frankfurt (oder)

J
johanniter-unfall-hilfe e.V. 

Frankfurt (oder)

K
kick mit uns e.V., Groß lindow

kleist Gedenk- und Forschungsstätte 

e.V., Frankfurt (oder)

kreisanglerverband Beeskow e.V.

kulturförderverein kloster 

altfriedland, neuhardenberg

kulturgesellschaft mit 

beschränkter haftung märkisch oder-

land, Seelow

kunStGriFF netzwerk für 

kultur – Siec kulturalna e.V., 

Frankfurt (oder)

L 
landesrettungsschule 

Brandenburg e.V., 

Bad Saarow-Pieskow

landesschule und technische 

einrichtung für Brand- und katastro-

phenschutz des landes Brandenburg, 

eisenhüttenstadt

landkreis märkisch-oderland

landkreis oder-Spree

ländlicher reiterverein (lVr) 

münchehöve e.V., hoppegarten

lebenshilfe für menschen mit geistiger 

Behinderung Frankfurt (oder) e.V.

lokale aktionsgruppe oderland e.V, 

wriezen

lübbering-Stiftung, neulewin

ludwig – leichhardt Grundschule 

tauche

M
möhre e.V., reichenow-möglin

musikschule der Stadt 

Frankfurt (oder)

N
naturschutzpark märkische Schweiz 

e.V., Buckow

neuhardenberger land-

tourismus e.V.

O 
oekumenisches europa-centrum 

Frankfurt / oder e.V.

Ökospeicher wulkow e.V.

pewobe gGmbh, Frankfurt (oder)

P 
Polizeipräsidum des landes 

Brandenburg 

Prädikower kultur und 

landleben e.V. oberbarnim

R 
reitwein „kronprinz wilhelm“ 

altbarnim e.V.

rodina e.V. , Frankfurt (oder)

Sängerkereis oder-Spree e.V., 

rietz-neuendorf

S 
Scharwenka Stiftung, Bad Saarow

Schule für Gesundheitsberufe e.V, 

eisenhüttenstadt.

SG chemie erkner e.V.

SG lebus e.V.

Singakademie Frankfurt (oder) e.V.

Slubfurt e.V., Frankfurt (oder)
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Spielbau e.V., Bad Freienwalde

Sport- Gesundheitszentrum 

Frankfurt (oder) e.V.

Spotkanie-Begegnung e.V., 

müncheberg

Stadt altlandsberg 

Stadt Bad Freienwalde

Stadt Frankfurt (oder)

Stadt Friedland

Stadt Fürstenwalde/Spree

Stadt Seelow

Stadt Storkow

Stadtfeuerwehrverband 

Frankfurt (oder) e.V.

Stadtsportb und Frankfurt (oder) e.V.

Steremat gemeinnützige 

Beschäftigungsgesellschaft mbh 

Strausberg

Stiftung Brandenburg, 

Fürstenwalde

Stiftung europa-universität 

Viadrina, Frankfurt (oder)

Stiftung naturlandschaften 

Brandenburg Frankfurt (oder)

SV rot-weiß Petersdorf e.V.

SV rot-weiß reitwein e.V.

T
tanz- und Blasorchester 

Schulzendorf e.V.

theater im Schuppen e.V., 

Frankfurt (oder)

tourismsuverband Seeland 

oder-Spree e.V., Bad Saarow

tourismusverein Frankfurt (oder) e.V.

ttc jacobsdorf e.V. 

U 
urania e.V. Frankfurt (oder)

ver.di landesbezirk Berlin-Brandenburg, 

Bezirk Frankfurt (oder)

Verbraucherzentrale Brandenburg e.V., 

Frankfurt (oder)

V
Verein der Freunde rotary 

Frankfurt (oder) e.V.

Verein Frankfurt (o) 2003 e.V.

Verein für Freizeit- und Breitensport 

eisenhüttenstadt e.V.

Verein oderläufe e.V., küstriner Vorland

Verein zur Förderung von 

Beschäftigung und Qualifizierung Bad 

Freienwalde e.V.

W 
wasserverband märkische Schweiz, 

Buckow

wintersportverein 1923 

Bad Freienwalde e.V. 

Z
zinndorfer Bürgerverein e.V. rehfelde 

träGer in Polen / BeneFicjenci w PolSce

B 
Biblioteka Publiczna miasta 

i Gminy lubniewice

C 
celowy związek Gmin czG-12

centrum edukacji artystycznej 

– Filharmonia Gorzowska

centrum Promocji kultury 

w drezdenku

cybińskie Stowarzyszenie 

rozwoju „Pro eko“

D 
dom kultury małyszyn

F 
Fundacja „Przyjaciół Pałacu Bruhla“

Fundacja animacji kobiet

Fundacja zielonej doliny odry 

i warty

G 
Gimnazjum im. jana Pawla ii 

w Sulęcinie

Gimnazjum nr 1 im. Przyjaciół kostrzy-

na nad odrą w kostrzynie nad odrą

Gimnazjum nr 2 im. integracji europej-

skiej w kostrzynie nad odrą

Gmina Bledzew

Gmina Bogdaniec

Gmina cybinka

Gmina deszczno

Gmina dobiegniew

Gmina kłodawa

Gmina krzeszyce

Gmina lubiszyn

Gmina lubniewice

Gmina ośno lubuskie

Gmina Przytoczna

Gmina Pszczew

Gmina rzepin

Gmina Santok

Gmina Skwierzyna

Gmina Słońsk

Gmina Słubice

Gmina Stare kurowo

Gmina Strzelce krajeńskie

Gmina Sulęcin

Gmina witnica

Gmina zwierzyn

Gminna Biblioteka Publiczna 

w Bledzewie

Gminna Biblioteka Publiczna 

w Bogdańcu

Gminna Biblioteka Publiczna 

w krzeszycach

Gminna Biblioteka Publiczna 

w zwierzynie

Gminny ośrodek kultury 

„jutrzenka“ zwierzyn

Gminny ośrodek kultury 

i Sportu w trzcielu

Gminny ośrodek kultury 

w Górzycy

Gminny ośrodek kultury 

w kłodawie z/s w wojcieszycach

Gminny ośrodek kultury 

w krzeszycach

Gminny ośrodek kultury 

w lubniewicach „Pod morwą“

Gminny ośrodek kultury 

w Starym kurowie

Gorzowski klub rowerzystów cyklista

Gorzowski zwiazek Sportu 

niepełnosprawnych „Start“

Gorzowskie towarzystwo muzyczne im. 

henryka wieniawskiego

I
instytut Przestrzeni artystycznej

K
klub Sportowy „admira“

klub Sportowy „zorza“ kowalów

klub Sportowy odra Górzyca

koło łowieckie „dzik“ w Słońsku

koło łowieckie „leśnik“ w kłodawie z/s 

w Smolarkach

komenda wojewódzka Państwowej 

Straży Pożarnej w Gorzowie wlkp.

kostrzyńskie centrum kultury

L 
lubuski urząd wojewódzki

lubuskie Stowarzyszenie miłośników 

Browarnictwa

lubuskie Stowarzyszenie Pomocy 

Szkole

M 
miasto Gorzów wlkp.

miasto kostrzyn nad odrą

międzyrzecki ośrodek kultury

miejski dom kultury w witnicy

miejski klub Sportowy czarni Browar 

witnica
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miejski ośrodek Sportu i rekreacji 

w kostrzynie nad odrą

miejskie centrum kultury w Gorzowie 

wielkopolskim

muzeum lubuskie im. jana dekerta

muzeum twierdzy kostrzyn nad odrą

N 
nadleśnictwo rzepin

O 
ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice“

ochotnicza Straż Pożarna w Słubicach

okręgowy związek Piłki nożnej 

w Gorzowie wlkp

ośrodek Pomocy Społecznej w Pszcze-

wie

ośrodek Sportu i rekreacji w Słubicach

P 
Państwowa wyższa Szkoła zawodowa 

w Gorzowie wielkopolskim

Polski związek wędkarski okręg 

w Gorzowie wlkp.

Polsko-niemieckie Stowarzyszenie 

educatio Pro europa Viadrina

Polsko-rosyjska Fundacja wSPólna 

SPrawa

Powiat Gorzowski

Powiat Słubicki

Powiat Sulęciński

Powiatowe centrum Pomocy rodzinie-

(Sulęcin)

Przedszkole Gminne w lubiszynie

Przedszkole nr 2 w Sulęcinie

Przedszkole Publiczne w kłodawie

S 
Skwierzyński ośrodek kultury

Słubicki miejski ośrodek kultury

Specjalny ośrodek Szkolno-wycho-

wawczy w lipkach wielkich

Stowarzyszenie Przyjaciół dziecięcego 

zespołu tańca ludowego „mali Gorzo-

wiacy“

Stowarzyszenie „kraina Szlaków tury-

stycznych - lokalna Grupa działania“

Stowarzyszenie „ludzie lasu“

Stowarzyszenie „Słowianka dla wszyst-

kich“

Stowarzyszenie „Szeroki kąt widzenia“

Stowarzyszenie aktywnych „hominum“

Stowarzyszenie europa naszym do-

mem

Stowarzyszenie Gmin Polskich eurore-

gionu Pro europa Viadrina

Stowarzyszenie hospicjum św. kamila 

w Gorzowie wlkp.

Stowarzyszenie lubuski klaster meta-

lowy

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 

ortopedii Gorzowskiej

Stowarzyszenie rodzin katolickich 

diecezji zielonogórsko- Gorzowskiej

Strzelecki ośrodek kultury

Sulęciński ośrodek kultury, Sportu 

i rekreacji w Sulęcinie

Szkoła Podstawowa im. marii 

konopnickiej w Przytocznej

Szkoła Podstawowa im. Polskich 

Strażaków w trzemesznie lub.

Szkoła Podstawowa nr 4 kostrzyn nad 

odrą

Szkoła Podstawowa w zespole eduka-

cyjnym w kołczynie

T
towarzystwo Przyjaciół Słońska „unitis 

Viribus“

U
uczniowski klub Sportowy „czwórka“

ukS witniczanin witnica

W
wojewódzka i miejska Biblioteka 

Publiczna im. zbigniewa herberta 

w Gorzowie wlkp.

wojewódzki związek Pszczelarzy 

w Gorzowie wielkopolskim

wojskowe koło łowieckie nr 462 

„SzoP“ wędrzyn

wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie 

wlkp.

Z
zachodnia izba Przemysłowo-

handlowa w Gorzowie wlkp.

zespół kształcenia Specjalnego nr 1 

Gorzów wlkp.

zespół Szkół Gastronomicznych im. 

Febronii Gajewskiej-karamać Gorzów 

wlkp

zespół Szkół im. mikołaja kopernika 

w witnicy

zespół Szkół licealnych w Słubicach

zespół Szkół Szkoła Podstawowa 

i Gimnazjum nr 1 w kłodawie

zespół Szkół technicznych i ogólno-

kształcących w Gorzowie wlkp. 

(ul czereśniowa)

zespół Szkół w Słońsku
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euroregion Pro euroPa Viadrina 
mittlere oder e.V. 
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15230 Frankfurt (oder)
http://www.euroregion-viadrina.eu

Stowarzyszenie Gmin Polskich euroregionu 
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66-400 Gorzów wlkp.
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