Partnerstwa miast i kontakty midzynarodowe
Greifswald utrzymuje kontakty z 7 miastami partnerskimi i 3 miastami zaprzyjanionymi.
Bliskie stosunki i intensywna wymiana z partnerami przyczyniay si przez lata do rozwoju
Greifswaldu. Utrzymanie tej tendencji jest gównym zadaniem Biura ds. Partnerstw Miejskich i
Kontaktów Midzynarodowych.
Szczególnie teraz w XXI. wieku, w zintegrowanej, bez wewntrznych granic Europie, Greifswald
wykorzystuje szans, aby umocni swoj midzynarodow pozycj oraz gospodarcze i kulturowe kontakty.
W ostatnich latach i dziesicioleciach, setki goci z partnerskich i zaprzyjanionych miast byo
podejmowanych w Greifswaldzie. Przynajmniej taka sama liczba mieszkaców Greifswaldu miaa
kontakt z gomi z miast partnerskich.
Nie tylko wielu przybyszów, ale take dobre pomysy trafiy do Greifswaldu. Na przykad, wielki
Festiwal Kultury Pónocnej Europy „Nordischer Klang” (Na Nordyck Nut)– nie wyobraa sobie braku
zaangaowania skandynawskich miast partnerskich. Greifswaldzkie plany dotyczce ochrony klimatu
s inspirowane rozwizaniami partnerów i zaowocoway programem dziaania w ramach projektu „50
komunalnych partnerstw klimatycznych”, realizowanego wraz z Pomerode.
Równie szkoy w Greifswaldzie, kluby sportowe, Szkoa Muzyczna, uniwersytecki Teatr Studencki,
przedszkola, Centrum St. Spiritus, Rada Seniorów i wiele innych organizacji i stowarzysze
utrzymuje kontakty z miastami partnerskimi i zaprzyjanionymi i realizuj wspólne projekty, spotkania,
imprezy sportowe i kulturalne itp.
Uniwersyteckie i hanzeatyckie miasto Greifswald jest take aktywnym czonkiem w takich
organizacjach miast jak Zrzeszenie Hanza Wspóczesnoci „Hanse der Neuzeit”, „Zwizek Miast
Batyckich”, a od 2016 roku w „ Miasta dla ycia – miasta przeciwko Karze mierci”.

Miasta parterskie
Goleniów

Od 1986 roku Greifswald utrzymuje stosunki z Goleniowem– miastem w
pónocno-zachodniej czci Polski. Umowa partnerska zostaa podpisana w 2006
roku. Zwizek midzy miastami ttni yciem przez wiele lat dziki wspópracy stray
poarnej, uczestnictwie w corocznym midzynarodowym konkursie sztuki w
Goleniowie, wspóprac szkó, studenckim wyprawom kajakowym
greifswaldczyków. Greifswald i Goleniów stanowi cz euroregionu Pomerania,
stowarzyszenia niemieckich, polskich i szwedzkich regionów powstaym w celu
wzmocnienia wspópracy midzynarodowej. Dziki Pomeranii partnerstwo
pomidzy miastami zostao wzmocnione i odzwierciedla si w midzynarodowych
dziaaniach. o Goleniowie Goleniów ley w Województwie
Zachodniopomorskim, okoo 20 km na pónoc od Szczecina. W roku 1268
Goleniów otrzyma prawa miejskie. Ju w XIV wieku, kiedy czytanie i pisanie
byo jeszcze przywilejem szlachty i duchowiestwa, w Goleniowie uczono aciny.
Pooenie nad rzekami In i Pian z dostpem do morza byo wane dla rozwoju
handlu. Bdc redniowiecznym miastem nalecym do Hanzy, Goleniów znacznie
si wzbogaci. W czasach szwedzkich, po 1648 roku, miasto zuboao. Dzi w
Goleniowie znajduje si lotnisko „Szczecin-Goleniów”, regionalny port lotniczy
Pomorza Zachodniego, a miasto liczy okoo 23.000 mieszkaców. Do zabytków
Goleniowa nale ruiny redniowiecznych murów miejskich, brama miejska w
Wolinie, pónogotycki ceglany koció w. Katarzyny.
Szczecin
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Oba miasta czy nie tylko pooenie nad morzem Batyckim, na Pomorzu,
niedaleko granicy polsko-niemieckiej, co oznacza wiodc rol w euroregionie
Pomerania, ale take wspólne korzenie historyczne. Od 20 sierpnia 2010 w
Greifswald i Szczecin s oficjalnie miastami partnerskimi. Kontaktom pomidzy
Greifswaldem i Szczecinem sprzyja blisko geograficzna, co w kontekcie
procesu integracji europejskiej zapewnia wysoki potencja rozwojowy. Dziki
wspópracy w ramach Euroregionu Pomerania midzy Greifswaldem i
Szczecinem powstay powizania, które umoliwiaj ponadgraniczn wspóprac.
Liczba organizacji uczestniczcych we wspópracy jest duga. S na niej midzy
innymi Muzeum Pomorza, Uniwersytet w Greifswaldzie, szkoy, warsztaty
sztuki, Organizacja Turystyczna Tourismusverband Vorpommern e.V. albo
Teatr „Theater Vorpommern”. Ponadto istnieje intensywna wymiana pomidzy
partnerami biznesowymi, sportowymi, klubami seniorów i kocioami. Jednym z
najwaniejszych i udanych projektów jest sie ds. profilaktyki uzalenie. Od roku
1997 co roku odbywa si w Greifswaldzie Festiwal Kultury Polskiej
»PolenmARkT«. Wywodzi si on z inicjatywy studenckiej i naley do
najciekawszych festiwali tego typu w Niemczech. Szczecin uczestniczy w
projekcie „Wczesnodziecice ksztacenie i wychowanie w przedszkolach”, jest
take uczestnikiem projektu klimatycznego. o Szczecinie Liczcy ok. 406 tysicy
mieszkaców Szczecin jest siódmym co do wielkoci miastem w Polsce. To
stolica Województwa Zachodniopomorskiego. Ley tu przy ujciu Odry do
Zalewu Szczeciskiego i wyrónia si jednym z najwikszych portów w regionie
Morza Batyckiego. Szczecin jest miastem uniwersyteckim, a wraz z
Kamieniem Pomorskim siedzib katolickiej Archidiecezji
Szczecisko-Kamieskiej. Stare Miasto w Szczecinie byo w czasie II wojny
wiatowej w znacznym stopniu zniszczone i zostao jedynie czciowo
odbudowane. Niemniej jednak, jego przeszo jest po dzi dzie widoczna. Jedn z
gównych atrakcji Szczecina jest Zamek Ksit Pomorskich, odbudowany w latach
80-tych minionego wieku. Stary Ratusz pochodzi z XIV wieku i zosta po II
wojny wiatowej odbudowany w pierwotnym gotyckim stylu.
Kotka

Kontakty partnerskie istniej ju od 1959 roku. Kotka i Greifswald czy blisko
morza i stylu ycia. Dlatego te spotkania mieszkaców miast partnerskich
odbywaj si przede wszystkim w trakcie Festiwalu Rybackiego „Gaffelrig” w
Greifswaldzie lub Festiwalu Morskiego w Kotce. Stosunki midzy dwoma
miastami opieraj si w duej mierze na zaangaowaniu obywateli, którzy podróuj
regularnie na pónoc i do Greifswaldu. Pówiecze wspópracy zaowocowao
rozmaitymi dziaaniami niemiecko-fiskimi w obszarze kultury i sportu. W 1991
roku zaoono w Kotce Stowarzyszenie Kotka-Greifswald, które aktywnie
uczestniczy w wymianach partnerskich.
Osnabrück

Partnerstwo z Osnabrückiem, zwanym miastem pokoju, zostao zawarte w 1988
r. W ramach tego niemiecko-niemieckiego partnerstwa, szczególnie intensywna
bya wymiana w kwestiach administracyjnych po przeomie politycznym roku
1989, kiedy miasto Osnabrück wspierao Greifswald swoj wiedz i
dowiadczeniem. Symbolem tej wspópracy stay si istniejce od wielu lat stosunki
Zawodowej Stray Poarnej i Szkó Wieczorowych miast. Osnabrück wraz z Lund
i Tartu jest aktywnym czonkiem zaoonej w 2008 roku w Greifswaldzie sieci
„Wczesnodziecice ksztacenie i wychowanie w przedszkolach.”
Lund
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Lund od 1990 roku jest miastem partnerskim uniwersyteckiego i
hanzeatyckiego miasta Greifswald. Wspópraca powstaa dziki powizaniom
uniwersyteckim. Rozwiny si na przykad kontakty pomidzy zespoami
modzieowymi, czonkami Stowarzyszenia Lund-Greifswald i
Niemiecko-Szwedzkim Stowarzyszeniu Greifswald. Oba miasta regularnie
wymieniaj si dowiadczeniami dotyczcymi klimatu i s partnerami w wielu
projektach UE. Miasto Uczciwych Praktych Handlowych (Fairtrade City) Lund
jest liderem w obszarze zrównowaonego rozwoju. 90 % pojazdów w Lund jest
napdzanych gazem ziemnym. Rower jest najczciej uywanym rodkiem
transportu. Greifswald ma równie na celu zdobycie tytuu Fairtrade City
Hamar

Hamar jest miastem uniwersyteckim, a od 1994 roku ma równie ten tytu w
swojej nazwie. Greifswald i Hamar utrzymuj przyjazne stosunki od 1992 r.,
które zwieczyy w 1997 r. podpisujc umow partnersk. Od tego czasu do
Greifswaldu regularnie przyjedaj pracownicy administracyjni tego norweskiego
miasta w celu wymiany dowiadcze. Norwegowie s bardzo zainteresowani
rozwojem gospodarczym i spoecznym Greifswaldu. W rezultacie powstao na
przykad Centrum Biotechnologii Hamars opierajce si na modelu
greifswaldzkiego Biotechnikum. Innym powodem, dla którego Norwegowie
odwiedzaj Niemcy jest Festiwal „Nordischer Klang”. Kadego roku Hamar
wysya artystów na ten festiwal.
Newport News

Newport News jest miastem partnerskim Greifswaldu od 2007 roku. Greifswald
i Newport News czy wspópraca uniwersytetu i miasta oraz zorientowanie na
rozwój poprzez budow bliskich relacji midzy nauk, badaniami i technologi.
Wizyty pracowników, które odbywaj si kadego roku, a take programy wymiany
szkolnej i studenckiej, s gównymi filarami relacji partnerskich. Osobiste
kontakty mieszkaców oywiaj te stosunki. Szczególnie aktywnie dziaa
Stowarzyszenie Przyjació Ameryki Pónocnej. W trakcie wzajemnych wizyt
gocie tradycyjnie nocuj u zaprzyjanionych rodzin. W ten sposób zawizuj si
dugotrwae przyjanie.

Miasta zaprzyjanione z Greifswaldem
Bryan / College Station

Bryan / College Station to aglomeracja we wschodniej czci USA, w stanie
Teksas. Podobnie jak w Greifswaldzie rytm ycia nadaj tam wydarzenia
uniwersyteckie. Texas A & M University liczy okoo 45.000 studentów, a
maskotka uniwersytetu nadaa nazw „Aggieland” temu obszarowi. W poowie lat
90-tych minionego wieku Bryan / College Station i Greifswald nawizay
kontakty, przede wszystkim dziki inicjatywie rodziców z obu miast. Organizuj
oni na przemian kadego roku wymian uczniowsk 15- i 16-latków.
Tartu

Okoo 10.000 studentów wnosi modziecz energi do tego wiekowego miasta. W
jego panoramie przewaaj liczne murowane gotyckie budynki. Greifswald
wspiera wysiki Tartu zostania czonkiem „Europejskiego Szlaku Gotyku
Ceglanego.” Ponadto oba miasta wspópracuj w Unijnym projekcie ochrony
klimatu „TwinTownClimate” oraz w projekcie „wczesnodziecicej edukacji.”
Od roku 2006 Greifswald i Tartu s miastami zaprzyjanionymi.
Pomerode

Pomerode w Brazylii w stanie Santa Catarina to najbardziej niemieckie miasto
Brazylii. Od 1861 roku osiedlali si w nim pomorscy emigranci, co doprowadzio
do tego, e 92 % ludnoci ma niemieckie pochodzenie. Zamiowanie do jzyka
niemieckiego i kultury jest bardzo silne i jest pielgnowane jako wyraz
brazylijskiej wyjtkowoci. Miejscowe muzeum historyczne cile wspópracuje z
Krajowym Muzeum Pomorza, co zaowocowao sta ekspozycj o Pomerode w
Greifswaldzie. Ponadto uniwersytety Blumenau, Santa Catarina i Uniwersytet
w Greifswaldzie wspópracuj ze sob. Kontakty istniej take pomidzy
przedsibiorcami zrzeszonymi w Unternehmenverband Vorpommern e.V. Od
2015 roku Pomerode i Greifswald opracowuj w ramach projektu „50
komunalnych partnerstw klimatycznych” wspólny program dziaa na rzecz
zmiany klimatu, który jesieni 2016 roku zosta uchwalony przez Rad Miejsk.
Zwizek Miast Batyckich
Greifswald jest czonkiem Zwizku Miast Batyckich od 1999 roku. To stowarzyszenie 88 miast z
dziesiciu krajów nadbatyckich. Suy jako zdecentralizowana sie transgranicznej wspópracy gminnej
w regionie Morza Batyckiego.
Zwizek Miast Batyckich (UBC) zosta powoany we wrzeniu 1991 r. w Gdasku po upadku elaznej
kurtyny przez 32 miasta nadbatyckie. Podstaw wspópracy jest zobowizanie do wspólnego rozwoju
demokracji, gospodarki, opieki spoecznej, kultury i ochrony rodowiska w poszczególnych miastach
czonkowskich.
Uniwersyteckie i hanzeatyckie miasto Greifswald zostao czonkiem zwizku podczas Konferencji
Generalnej w Sztokholmie we wrzeniu 1999 r.

