Wywiad z Tomaszem Żółkiewiczem
- koordynatorem projektu

Jest Pan jednym z inicjatorów nawiązania współpracy polsko
niemieckiej w branży kamieniarskiej polegającej na organizacji
konferencji „Transgraniczna kooperacja, wymiana doświadczeń i
edukacja stowarzyszeń, związków i cechów w branży kamieniarskiej”.
Jak powstał pomysł?
Myślę, że trzeba ściślej wykorzystać położenie transgraniczne (polskoniemieckie) naszego związku i wyjść na zewnątrz, proponując szerszą
współpracę kamieniarzom z regionu Saksonii z Niemiec. Projekt powstał po
to żeby się poznać, wymienić doświadczenia, promować naszą działalność,
a przy tym może też nawiązać konkretne kontakty biznesowe.
Do współpracy został zaproszony związek kamieniarski z DemitzThumitz. Ale są również inne związki kamieniarskie w Niemczech.
Dlaczego wybrano akurat ten z Saksonii?
Współpraca ze Związkiem Kamieniarzy Saksońskich została nawiązana
dlatego, że związek ten bardzo szybko odpowiedział na nasze zapytanie i zaproponował wspólne działanie.
Ponadto realizując tę współpracę, możemy skorzystać z funduszy unijnych na ten cel.
W jaki sposób sfinansowano organizację konferencji?
Organizacja konferencji była jednym z elementów projektu i została pokryta na razie ze środków własnych
ZPBK. Po rozliczeniu projektu zostanie przelane jednak dofinansowanie na cały projekt w wysokości 85%
kosztów z Euroregionu Nysa i 10% z budżetu państwa.
Jakie warunki należało spełnić, aby otrzymać dotację na realizację projektu?
Wszelkie działania projektowe musiały mieć charakter transgraniczny i być wspólnie planowane i
realizowane z partnerem z Niemiec. Efektem tego była wspólna konferencja oraz strona internetowa,
folder, gadżety promocyjne i promocja projektu.
Jak przebiegała współpraca przy organizacji konferencji?
Jesteśmy zadowoleni ze współpracy ze Związkiem Kamieniarzy Saksońskich w tym zakresie, gdyż jego
przedstawiciele licznie przybyli do Karpacza. Współorganizowali wystawę gospodarczą, przygotowali
referaty tematyczne i... przywieźli ciasto na przerwę kawową w kształcie kostki granitowej.
Kilka dni po konferencji wpłynęła deklaracja ze strony niemieckiej o chęci zorganizowania
kolejnego wyjazdu niemieckich kamieniarzy w celu odwiedzenia polskich kamieniołomów, które
należą do członków związku. Jest to pierwszy sygnał, że współpraca się rozwija. Jakie są
perspektywy i możliwości rozwoju współpracy transgranicznej?
Na początku 2014 roku odbędzie się kolejne spotkanie, które tym razem będzie poświęcone kopalniom
kamienia po polskiej stronie. Jak będzie przebiegała ta współpraca, zależy od obu stron. Chciałbym, aby
zakończony projekt i podpisany list intencyjny był początkiem tej współpracy. Na najbliższe lata mamy
wiele do zrobienia poprzez realizację kolejnych małych projektów, ale także wdrożenia nowych pomysłów,
np. wspólnej wystawy gospodarczej, pleneru rzeźbiarskiego, wsparcia szkół kamieniarskich czy też
powstania muzeum kamienia w Strzegomiu. Od pewnego czasu namawiamy także burmistrza Strzegomia
do podjęcia współpracy z czeską gminą Horice, dzięki czemu moglibyśmy współpracować z tamtejszą
szkołą kamienia i kamieniarzami z Czech.

