Sehr geehrter Herr Stadtpräsident Krzystek,
sehr geehrte Erzieher*innen, Lehrer*innen, deutsche und polnische Projekt- und
Kooperationspartner sowie Fördermittelgeber,
am 30. Juni endet unser gemeinsames Projekt „Nachbarspracherwerb“, um dessen
Durchführung wir lange gerungen haben. Eine sehr arbeitsintensive Zeit liegt hinter uns.
An erster Stelle möchte ich ganz herzlich den beteiligten KiTas und Schulen für Ihr Engagement
danken. Sie haben etwas Neues gewagt! Sie haben Nachbarsprachangebote in Ihrer Einrichtung
entweder neu eingeführt oder bereits vorhandene Angebote qualitativ ausgebaut. Damit haben
Sie konkret dazu beigetragen, dass die Idee eines mehrsprachigen und weltoffenen Europas in
unserer deutsch-polnischen Grenzregion Gestalt annimmt.
Durch das Etablieren von Angeboten der Nachbarsprachen Polnisch im Frühbeginn, haben wir auf
deutscher Seite gute Grundlagen gelegt. 1753 Kinder und Jugendliche lernen derzeit Polnisch in
KiTas und Schulen. Die Zahl der KiTas mit Polnisch im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist mit
Projektbeginn von fünf auf 14 gestiegen, die der Grundschulen von zwei auf zehn. 171
Pädgog*innen sind zu Themen des Nachbarspracherwerbs geschult worden und wir haben
insgesamt
fünf
Kinderund
Jugendbegegnungen
durchgeführt.
Mit
der
Bildungsmarketingkampagne Polnisch liegt nahe! Niemiecki zbliża! haben wir erfolgreich für den
Nachbarspracherwerb in unserer Region geworben.
An diese Erfolge möchten wir im Anschlussprojekt „Nachbarspracherwerb von der Kita bis zum
Schulabschluss – gemeinsam leben und lernen in der Euroregion Pomerania“, das voraussichtlich
am 1. September beginnt, anknüpfen. Ein besonderer Schwerpunkt wird - neben der
Weiterführung von Schulungen für Eltern und Pädagog*innen – auf Formaten des digitalen
Spracherwerbs für weiterführende Schulen liegen.
Für das gegenseitige Vertrauen, für die gute Partnerschaft, für jede kritische Diskussion, die uns
weitergebracht hat und für die vielen erfolgreichen Veranstaltungen möchte ich Ihnen danken
und ich wünsche uns allen viel Erfolg bei der Umsetzung der zweiten Projekt-Etappe!
Wir bleiben dabei: Polnisch liegt nahe! - Niemiecki zbliża!
Ihr Michael Sack

Szanowny Panie Prezydencie,
Drodzy wychowawcy i nauczcyciele,
Drodzy Partnerzy i Sponsorzy,

nasz projekt, w którym długo wspólnie działaliśmy, dobiega końca 30 czerwca. Mamy za sobą czas
bardzo intensywnej pracy.
Na początek chciałbym bardzo serdecznie podziękować biorącym udział w projekcie szkołom i
przedszkolom za ich zaangażowanie. Odważyli się Państwo na coś nowego. Oferty nauczania języka
sąsiada zostały albo całkowicie na nowo wprowadzone albo rozszerzone i ulepszone. W ten sposób
aktywnie przyczynili się Państwo do tego, że idea wielojęzycznej i otwartej Europy stała się widoczna
również w naszym polsko-niemieckim regionie.
Poprzez wprowadzenie wczesnoszkolnych ofert nauczania języka polskiego, stworzyliśmy po
niemieckiej stronie solidne podstawy.
1753 dzeci i nastolatków uczy się teraz języka polskiego w przedszkolach i szkołach. Liczba przedszkoli
z ofertą języka polskiego wzrosła w naszym powiecie z pięciu na czternaście a liczba szkół
podstawowych z dwóch na dziesięć.
171 nauczycielek i nauczycieli wzięło udział w fachowych szkoleniach. Przeprowadziliśmy wspólnie
spotkania dzieci i młodzieży. Poprzez kampanię marketingową Polnisch liegt nahe – Niemiecki zbliża
udało nam się zwrócić uwagę mieszkańców regionu na nasz projekt.
Ten sukces ma być podstawą dla kontynuacji naszego projektu „Nauczanie języka sąsiada od
przedszkola do zakonczenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania”, która ma
rozpocząć się 1 września. Szczególnym aspektem będą formaty cyfrowe do nauki w klasach wyższych.
Za wzajemne zaufanie, dobrą współpracę, za każdą konstruktywną dyskusję, która pomogła nam
pójść dalej i za wszystkie wspólne wydarzenia chciałbym Państwu serdecznie podziękować oraz
życzyć nam wszystkim dalszych sukcesów w realizacji drugiego etapu projektu!
Zostańmy przy tym, że Polnisch liegt nahe – Niemiecki zbliża.

Michael Sack

Starosta

