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Partnerstwo Odry czy nadodrzańskie partnerstwo?

O co chodzi i co dalej
Marek TAŁASIEWICZ
CHODZI oczywiście o duże pieniądze na rozwój Nadodrza,
obszaru, którego osią jest Odra łącząca regiony leżące na
terytorium trzech państw. Odra jest rzeką wewnętrzną Unii
Europejskiej, zatem działania podejmowane na rzecz rozwoju
dorzecza Odry powinny również mieć wymiar europejski.
ZACZNIJMY od wspomnień.
W listopadzie 1990 roku we Wrocławiu spotkali się nadodrzańscy
wojewodowie, przedstawiciele kilku
resortów, a także przedstawiciele
Austrii, RFN oraz Czech. Spotkanie
stało się zaczątkiem zasłużonej,
działającej do 1995 roku, Międzyregionalnej Agencji Dorzecza Odry.
Jednym z jej celów było inicjowanie
planów rozwoju gospodarczego „na
styku trzech ważnych obszarów
gospodarczej integracji w Europie”.
Spośród propozycji niemieckich najbardziej kompleksowa
była „Koncepcja wspierania regionu Odry” z 1991 roku znana jako
plan Stolpego. Stawiano na rozwój
przemysłu i szczególną rolę Szczecina z wolną strefą ekonomiczną
w porcie. Przewidywano kanał Odra
– Dunaj, przedłużenie autostrad
niemieckich na terytorium Polski,
autostradę po polskiej stronie ze
Skandynawii do Pragi. Inwestycje miały być kredytowane przez
Niemiecko-Polski Bank Rozwoju.
W Polsce plan Stolpego wzbudził
wiele uzasadnionych kontrowersji.

Region Odry
a Partnerstwo Odry
Z inicjatywy Senatu Berlina
odbyła się w 2006 roku międzynaROZMOWA

rodowa konferencja uznawana za
faktyczny początek realizacji koncepcji Regionu Odry. Ogólnym celem
strategicznym miało być stworzenie
dwujęzycznego regionu z Berlinem
jako ośrodkiem ponadregionalnym.

przyjęto zasadę współpracy tandemowej przy każdym projekcie, a także zmieniono nazwę całej inicjatywy
na Partnerstwo Odry. Określono
obszar tej wzmocnionej współpracy
(Saksonia, Brandenburgia, Berlin,
Meklemburgia-Pomorze Przednie,
Dolnośląskie, Lubuskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie).
Celem ogólnym stało się zbudowanie
regionalnej wspólnoty, która zintegruje region nadodrzański zarów-

Bardzo szeroka jest Odra graniczna i Międzyodrze między Gryfinem a MeFot. Landtag BRANDENBURG
schrinem. Jak tu budować partnerstwo?
Koncepcja została krytycznie
oceniona przez euroregiony na
polsko-niemieckim pograniczu, więc
w wyniku kolejnych spotkań zrezygnowano z formalizowania struktury,

no w sferze politycznej, jak i pod
względem infrastruktury. Region
ma być obszarem kooperującym
w możliwie wielu dziedzinach.
Dokończenie na str. II
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Z enerdowskim
rodowodem
GDY wybuchły strajki w sierpniu
1980 roku, w grupie studentów ze
Szczecina pracowaliśmy w NRD,
w PGR-ze pod Prenzlau. Płacili
nieźle, a w porównaniu z PRL nawet
hojnie. Rąk do pracy brakowało,
więc pamiętam ich wdzięczność,
że chcemy z nimi pracować.
Pierwszego dnia w szkole, gdzie
nas zakwaterowano, odwróciłem
twarzami do ściany portrety Ericha
Honeckera i Willy’ego Stopha, ówczesnych władców NRD. Myślałem,
że będzie awantura. Nie było.
Pamiętam życzliwość ludzi, z którymi pracowaliśmy i jadaliśmy, oraz
ich nami zaciekawienie. Byliśmy
egzotyczni, ale i oni byli dla nas egzotyczni. Bardzo spodobały się nam
niektóre ich zwyczaje, jak choćby
ten, że w wiejskiej knajpce każdy
nowy gość pozdrawiał stuknięciem
w blat każdego stołu wszystkich już
tam obecnych, również nas, obcych.
Wiadomości o strajkach w Polsce spotęgowały ich zaciekawienie
nami. Za dnia nikt nie miał do nas
pretensji, że prawie nie pracujemy,
tylko łowimy informacje z trzasków
rosyjskojęzycznego Radia Swoboda (Wolnej Europy nie mogliśmy
złapać). A wieczorami ściągali do
nas. Z zachodnioniemieckich stacji
wiedzieli lepiej o tym, co dzieje się
w Polsce, ale nie wszystko rozumieli. Rozmowy były trudne, bo
tylko dwoje z nas jako tako mówiło
po niemiecku. Jednak ich jednoznaczne poparcie dla strajkujących
rozumieliśmy bez trudu. Gdy na

polecenie z góry nas deportowano
(zapowiedziano zamknięcie granicy
z PRL), pożegnalna uczta, jaką nam
zgotowali, była jedną z najbardziej
wzruszających w moim życiu.
Na peronie w Prenzlau podeszła
do mnie starsza pani i powiedziała,
że całym sercem życzy Polakom
wygranej. Mówiła, że jak Polakom
się uda, to może i u nich zmieni się
na lepsze.
Gdy trzydzieści lat później słyszałem, jak prof. Heinrich Olschowsky
z Berlina Wschodniego, znakomity
polonista, opowiadał, że mieszkańcy
NRD niekoniecznie myśleli to, co
pisała „Neues Deutschland” (organ
enerdowskich komunistów), rozumiałem, o czym mówi.
Nowy prezydent RFN zaraz po
zaprzysiężeniu odwiedził Polskę.
Wśród lawiny niemieckich opinii
moją uwagę zwróciło zdanie: „Joachim Gauck, jak mało kto, rozumie
duszę Polaków”. A ponieważ i on,
i kanclerz Angela Merkel pochodzą
z b. NRD, to najważniejsze stanowiska w RFN zajmują dziś Ossis,
ludzie z enerdowskim rodowodem.
Niedawno wysłuchałem uwag
polskiej emigrantki, mieszkanki
Berlina (Zachodniego), o Brandenburgii i Brandenburczykach.
Pełnych pogardy i ignorancji.
Po takim przeżyciu zawsze odradza się we mnie odruch, by z takiego
towarzystwa – choćby z powodów
higienicznych – demonstracyjnie
się wypisać.
Andrzej KOTULA

z Wojciechem Pomianowskim, doradcą ds. polsko-niemieckich wiceministra spraw zagranicznych RFN

Polska – Niemcy: o czym warto pamiętać
– W 2010 ROKU rządy Polski i Niemiec
dokonały bezprecedensowej w stosunkach
między obu państwami wymiany urzędników:
pan, wcześniej zastępca ambasadora RP
w Berlinie, został doradcą wiceminister spraw
zagranicznych RFN, pani Cornelii Pieper, a do
kierownictwa MSZ w Warszawie trafił pański
niemiecki kolega. Co było przyczyną takiego
posunięcia?
– Przede wszystkim coraz bardziej intensywne i bliskie stosunki polsko-niemieckie. Inspiracją bezpośrednią była wcześniejsza, wówczas
zupełnie nowatorska, wymiana urzędników
między Niemcami a Francją. Polska starała
się przez kilka lat, łącznie z moim udziałem,
jeszcze jako kierownika Wydziału Niemieckiego
w MSZ w Warszawie, o to, żeby ustanowić
wymianę urzędników wysokiej rangi i ulokować
ich w kierownictwach obu MSZ, w biurach
wiceministrów. Sprawę ostatecznie przesądziła
pani minister Cornelia Pieper, która w pierwszym dniu swojego urzędowania, goszcząc
w Berlinie ministra Władysława Bartoszewskiego, powiedziała, że jest gotowa przyjąć
polskiego urzędnika do swojego biura. Oboje,
pani Pieper i pan Bartoszewski, są w swoich
stolicach koordynatorami ds. stosunków polsko-niemieckich.
– Pani Cornelia Pieper jest koordynatorem
ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej
i przygranicznej – tak brzmi pełen tytuł. Powiedzmy o pańskich zadaniach.
– Piszemy je wspólnie z panią minister,
a inaczej mówiąc – pisze je życie przy naszym
udziale. Przeze mnie przechodzą wszystkie
sprawy polskie, które przechodzą przez biuro
pani Pieper. Jestem w stałym kontakcie z instytucjami i placówkami, które uczestniczą w polsko-niemieckich przedsięwzięciach, zwłaszcza

z wydziałami niemieckiego MSZ zajmującymi
się sprawami polskimi i innymi komórkami
niemieckiego rządu, z polskim MSZ, ambasadą w Berlinie, placówkami w Polsce, także
w województwach nadgranicznych. Towarzyszę
pani minister w spotkaniach polsko-niemieckich, prowadzę korespondencję, przygotowuję
oświadczenia.
– W ostatnich latach bardzo dużo mówiono w Niemczech o Polsce, co związane
było m.in. z 30. rocznicą „Solidarności”,
Rokiem Chopinowskim, polską prezydencją
w UE, rocznicą traktatu o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy. Teraz można odnieść
wrażenie, że Polska jest w Niemczech trochę
mniej obecna, choć – oczywiście – mówi się
o piłkarskich mistrzostwach Europy.
– Nie ma tak spektakularnych wydarzeń,
jakie towarzyszyły wymienionym przedsięwzięciom, ale kontakty polsko-niemieckie są
niezmiennie bardzo ożywione. Powiem na
przykład, że finalizujemy sprawy wspólnego
podręcznika do historii. O Polsce mówi się
teraz w Niemczech głównie dzięki sukcesom
naszej gospodarki.
– Czy stosunki polsko-niemieckie są już tak
ustabilizowane, że nie zagrażają im doraźne
tendencje polityczne związane na przykład
z wynikami kolejnych wyborów w jednym
czy drugim kraju?
– Prof. Bronisław Geremek twierdził, że
na tle doświadczeń z historii to, co się dzieje
między nami od 1990 r., zakrawa na cud. Jeśli
jednak spojrzeć na wydarzenia przez pryzmat
oczekiwań z początku lat 90., kiedy wyobrażaliśmy sobie, że wszystko pójdzie jak z płatka,
to można być mniej zadowolonym. Ja skłaniam
się do oceny prof. Geremka. W ciągu 20 lat
osiągnęliśmy niezmiernie dużo, pod każdym

Wojciech Pomianowski, doradca ds. polskoniemieckich w biurze wiceminister spraw zagranicznych RFN Cornelii Pieper, koordynatora
ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i
Fot. b.t.
przygranicznej
względem, co jest nieporównywalne z żadnym
innym okresem w stosunkach polsko-niemieckich. Między Niemcami a Francją i Niemcami
a Holandią okres dochodzenia do partnerstwa
był znacznie dłuższy, choć łatwiejszy, jeśli
wziąć pod uwagę potencjały tych państw, stan
świadomości i zamożności społeczeństw. Gdy

w 1990 r. rozmawiałem z prof. Klausem Zernackiem, ówczesnym współprzewodniczącym
Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej,
powiedział, że okres negatywnej polityki Niemiec wobec Polski, datujący się zwłaszcza od
Fryderyka Wielkiego, ostatecznie skończył się
z dniem zjednoczenia Niemiec. To znaczy, że
dopiero wtedy mógł szerzej rozwinąć się nowy
proces w umysłach ludzi, a potem przekładać
na rzeczywistość społeczną, polityczną i gospodarczą. Dziś możemy powiedzieć: udało się, co
nie znaczy, że możemy być w pełni zadowoleni.
– Pogranicze: jak ważne jest dla pani
minister Pieper i dla pana?
– Wciąż nie udaje mi się zrealizować planowanej z panią minister podróży wzdłuż granicy. Poprzednia, w formule centralnej, odbyła
się w 1991 r. z udziałem Janusza Reitera,
ówczesnego ambasadora RP w Niemczech.
Uczestniczyłem w niej, więc pomyślałem, że 20
lat później, przy okazji ubiegłorocznej rocznicy
traktatu o dobrym sąsiedztwie i partnerskiej
współpracy, warto ją powtórzyć. Niestety, ze
względów terminowych musieliśmy podróż
odłożyć. Zakres obowiązków pani minister to
m.in. sprawy kultury i oświaty w wymiarze
globalnym, ma więc ona niesłychanie napięty
kalendarz. W ubiegłym roku było spiętrzenie
spraw polsko-niemieckich i teraz nie mamy
zbyt wiele czasu na bezpośrednie uczestnictwo w wielu wydarzeniach w Polsce, choć
się staramy. Niedawno byliśmy w Warszawie,
Krakowie i Kielcach. Pani minister jest profesorem honorowym Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i w tej roli występuje
tam co jakiś czas z wykładem dla studentów.
5 czerwca będziemy w Szczecinie na konferencji samorządowej.
Dokończenie na str. II
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Wizjoner i realista
PETER Merseburger, Willy
Brandt. Wizjoner i realista.
Tłum. A. Wziątek. Wyd. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta
we Wrocławiu oraz Fundacji im.
Friedricha Eberta. Wydawnictwo
Poznańskie 2011, str. 668.
Biografia kanclerza Niemiec, którego zdjęcie, gdy
klęczy przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie,
weszło do podręczników historii świata. Konspirator
i emigrant z III Rzeszy, sprawozdawca procesu w Norymberdze, po wojnie obrzucany błotem przez przeciwników i uwielbiany przez berlińczyków. Burmistrz
Berlina Zachodniego, w którym przeżywał sowiecką
blokadę, budowę muru w ’61 r. i śmierć pokonujących
go uciekinierów ze Wschodu. Kreator dialogu z Moskwą,
NRD i pojednania z Polską, który odrzucił zaproszenie
na spotkanie z Chruszczowem. Uświadomił Niemcom,
że rychłe zjednoczenie ich państwa jest bez szans, ale
nigdy z tego nie zrezygnował. Drogą do jedności była jego
„polityka małych kroków” kontynuowana przez kanclerza Kohla. Trybun, dziennikarz i poliglota, ulubieniec
intelektualistów, palacz i miłośnik kobiet. Pasjonująca
książka. 
(AK)
AKTUALNOŚCI

■■ SCHWEDT zaprasza 2-3 czerwca na Targi
INKONTAKT 2012. Oferty zaprezentuje kilkadziesiąt firm z powiatu Uckermark i polskie
firmy gryfińskiego, polickiego i Szczecina.
■■ MAREK Prawda, ambasador RP w Niemczech, na zaproszenie Fundacji Przyszłość
Berlina (Zukunft Berlin) wygłosi 5 czerwca
w berlińskim przedstawicielstwie Brandenburgii
Mowę Berlińską (Berliner Rede). Przedstawi
swoją wizję Berlina.
■■ GREIFSWALD zainicjował cykliczne Mowy
Niemiecko-Polskie (Deutsch-Polnische Rede).
Tydzień temu pierwszą wygłosiła Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich.
■■ 8 CZERWCA na koncert Filharmonii Szczecińskiej w Różance przyjedzie duża grupa
mieszkańców Greifswaldu. Greifswaldzki miesięcznik komunalny „Stadtblatt” w każdym
numerze przynosi pakiet informacji o imprezach
kulturalnych w Szczecinie.
■■ KLINIKA Asklepios w Schwedt, która z braku pediatrów musiała dwa miesiące temu
zamknąć Oddział Pediatryczny, szuka lekarzy
dziecięcych.
■■ WYDZIAŁ Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizował polsko-niemiecką
konferencję „Pomorska Droga Świętego Jakuba – kultura, religia, turystyka”.
■■ W IZBIE Rzemieślniczo-Handlowej w Neubrandenburgu 15 uczniów ze Szczecina i okolic
podpisało umowy o naukę z firmami niemieckimi. Na uroczystość przyjechali z rodzicami.
■■ NOWE lotnisko Schönefeld w Berlinie, które
miało być otwarte 3 czerwca, zostanie otwarte
17 marca 2013 r. Oficjalny powód opóźnienia:
problemy z zabezpieczeniem przed katastrofami.
■■ NAJDŁUŻEJ istniejąca granica w Europie
jest między Czechami a Saksonią. Została
ustanowiona w 1459 r. traktatem z Eger.
4834-12-B
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Zrozumieć Berlin
WILFRIED Rott, Wyspa. Dzieje Berlina Zachodniego 19481990. Tłum. A. Gadzała. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2011, str. 350.
Berlin Zachodni – pół miasta, które chciało być całym
miastem, „miasto frontowe”,
„gniazdo szpiegów”, „latarnia
wolności”, „witryna Zachodu”
w morzu komunistycznego
Wschodu, „trzecie Niemcy”,
land Republiki Federalnej, który nie był częścią Republiki
Federalnej, miasto do 1990 r. okupowane przez aliantów,
którzy zakładali tam biblioteki, wspierali uczelnie i kulturę.
Miasto, o które omal nie wybuchła III wojna światowa i które zrodziło politykę odprężenia, brama do
wolności zatrzaśnięta murem, który uwięził otaczające
ją państwo (NRD), miasto trzech armii i azyl pacyfistów,
quasi-państwo bez suwerenności, które prowadziło
własną politykę zagraniczną, miasto zrujnowane przez
bombowce aliantów, które alianccy lotnicy po wojnie
ratowali przed głodem i sowiecką blokadą, subwencjonowane miasto sukcesu, budujące normalność
w zasięgu strzału z kałasznikowa… Fascynujący esej,
z którym warto poznawać Berlin.

• 31 MAJA 2012 r. •

mistrzostwa w Polsce

dowej Komisji ds. Współpracy
Regionalnej i Przygranicznej i jej
komitetów jako głównego instrumentu współpracy uzgodnionego
w polsko-niemieckim traktacie
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy.
W sejmiku zachodniopomorskim powstała koncepcja, by
wzorem nieźle funkcjonującego
Forum Parlamentów Południowego Bałtyku doprowadzić do
powstania Forum Partnerstwa
Odry, czyli cyklicznych spotkań
polskich i niemieckich regionalnych parlamentów partnerskich
zwoływanych w celu przejrzystego
i w pełni partnerskiego uzgadniania priorytetów w ramach partnerstwa, w kontekście integrującej się
Europy Regionów oraz strategii
dla Polski Zachodniej.
Warto zauważyć, że środowisko
wrocławskie wypracowało w 2011
roku koncepcję Międzynarodowego
Obszaru Dorzecza Odry i Górnej
Łaby (MADOE) obejmującego Polskę Zachodnią, wschodnie landy
Niemiec i północny region Czech.
Taki makroregion mógłby z powodzeniem uczestniczyć w wyścigu konkurencyjności regionów
Europy.
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Uczestnicy polsko-niemieckiego rajdu rowerowego. Szczególną jego atrakcją
jest przejeżdżanie granicy.
PROJEKTY

Brzózki w Europie
– PO PRZYSTĄPIENIU Polski do strefy Schengen to zupełnie
inne życie! – śmieje się Magda Wiśniewska z Fundacji Brzózki
w Europie. – Konie mają swoje dokumenty, jeźdźcy swoje, ale
jechać możemy którędy chcemy i przekraczać granicę, gdzie
chcemy – na przełaj!
NAJCZĘŚCIEJ przejeżdżają jednak granicę przez mostek między
Nowym Warpnem a Rieth lub starą
drogą w Myśliborzu Wielkim. Fundacja Brzózki w Europie założona
została w 2010 r. przez właścicieli
gospodarstw agroturystycznych w tej
niewielkiej wiosce w gminie Nowe
Warpno i uczyniła z niej prężny ośrodek
polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej.
Lista realizowanych przez fundację
przedsięwzięć jest bardzo długa. Wymieńmy więc Polsko-Niemiecki Rajd
Konny Szlakami Puszczy Wkrzańskiej
zorganizowany ze stowarzyszeniem
jeździeckim Reit- und Fahrverein Bismark Tanger, kilkutygodniowe polskoniemieckie obozy „Integracja dzieci
i młodzieży przez sport i zabawę”,
inicjatywy takie jak: „Wspólnie poznajmy smak przygody” i „Ekologiczne
lato” czy też warsztaty umożliwiające
poznanie świątecznych tradycji, obrzędów, dekoracji i kuchni sąsiadów. A do
tego warsztaty „Jeździectwo łączy”,
wycieczki rowerowe „Od sąsiada do
sąsiada” (wspólnie z pastorem Bernardem Riedelem i parafią ewangelicką w Penkun), „Polsko-Niemieckie
Animacje Językowe” (we współpracy
z Centrum Kształcenia Ustawicznego
Starostwa Powiatu Uecker-Randow),
„Polsko-niemieckie warsztaty w stylu

western” i „Transgraniczny Piknik Country” (z miłośnikami koni i jeździectwa z Ludwidshof i Ueckermünde), rajd
„Konno bez granic” (ze Spichlerzem
Kultury w Ueckermünde), a przed nimi
jeszcze w tym roku rajd trasami Zalewu
Szczecińskiego, kolejne warsztaty świąteczne, tym razem z Kulturspeicher
w Ueckermünde, i rajd konny wspólnie
ze stowarzyszeniem „Przyjaciele Koni
w Puszczy Wkrzańskiej” z Ludwigshof.
Lista wspólnych przedsięwzięć jest
imponująca!
– Pracujemy lokalnie i po sąsiedzku, z najbliższymi nam partnerami
z niemieckiej strony granicy – mówią
Magda Wiśniewska i Dorota Iberle,
koordynatorka projektów. – Najwięcej z dziećmi i młodzieżą, ale także
z dorosłymi i seniorami, przeważnie
mieszkańcami pogranicza, ale przyjeżdżają też do nas mieszkańcy Szczecina
i Polic. Nie zabiegamy o wsparcie władz
gminy czy powiatu. Naszych partnerów
z Ueckermünde wspiera finansowo lokalna administracja. Wiele projektów
robimy razem z sąsiadami i przyjaciółmi
z Brzózek, np. z Majką Polikowską
i Fundacją Razem z Nami.
Transgraniczne projekty z Brzózek
wspiera Euroregion Pomerania środkami programu Interreg IV A i PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży.
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Czym jest teraz
Partnerstwo Odry?
Jest siecią wszechstronnej
współpracy transgranicznej, której istotą są wspólne projekty.
Cele są formułowane przez tzw.
szczyty polityczne, czyli spotkania wojewodów i marszałków
zaangażowanych województw
oraz premierów partnerskich
niemieckich krajów związkowych.
Obszar i formy współpracy określono na I Szczycie Partnerstwa
Odry w listopadzie 2008 roku
w Poznaniu. W styczniu 2010 roku odbył się w Poczdamie drugi
szczyt, na którym nie udało się
osiągnąć porozumienia w spawie wspólnych celów w obszarze infrastruktury i transportu.
Płaszczyzną dalszej współpracy
w tym obszarze stawał się Komitet
ds. Gospodarki Przestrzennej
(w ramach Polsko-Niemieckiej
Komisji Rządowej ds. Współpracy
Regionalnej i Przygranicznej).
Trzecie polityczne spotkanie na
szczycie odbyło się w październiku
2010 roku w Szczecinie. Głównym
tematem, obok transportu, była
współpraca naukowo-badawcza,
a rolę koordynatora pełniło województwo zachodniopomorskie.
Partnerstwo Odry jest aktywnie
i konsekwentnie promowane politycznie przez stronę niemiecką,
szczególnie przez Brandenburgię
i Berlin, który utrzymuje dwujęzyczny, aktualizowany na bieżąco
internetowy portal Partnerstwa.
Obecnie zdarza się, że nad współdziałaniem partnerów przewagę
uzyskuje konkurowanie. Przykładem jest inicjatywa Środkowo-europejskiego Korytarza Transportowego po polskiej stronie
Nadodrza oraz konkurencyjna
niemiecka koncepcja Sonora po
niemieckiej stronie granicy. Równie
dobitny jest przykład przewagi konkurencji nad współpracą w kwestii
odtworzenia żeglugi na Odrze.
Co dalej?
Wśród przyczyn zauważalnego spowolnienia współpracy

Na początku roku odbyło się w Poczdamie pierwsze spotkanie posłów do landtagów niemieckich krajów związkowych
i radnych sejmików polskich województw uczestniczących w Partnerstwie Odry. Na pierwszym planie delegacja Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego.
Fot. Landtag BRANDENBURG
szczególną rolę odrywają dwie:
dysproporcja w poziomie gospodarczym pomiędzy partnerami
polskimi i niemieckimi i – co za
tym idzie – możliwościach materialnych i finansowych, a także
znaczna asymetria kompetencyjna
polskich i niemieckich uczestników
Partnerstwa.
Ten pierwszy aspekt jest oczywisty, a jego znaczenie z czasem
maleje, natomiast niedopasowanie
kompetencyjne ma trwały polityczny charakter. Polskie województwa mogą prowadzić współpracę
z partnerami zagranicznymi tylko
w zakresie i w sposób uzgodniony
z odpowiednimi polskimi organami rządowymi, co oczywiście

Zasięg Partnerstwa Odry


Fot. Landtag BRANDENBURG

spowalnia możliwość podejmowania na pograniczu szybkich
decyzji mogących wywołać skutki
prawne i materialne.

Strona niemiecka, dążąc do
zwiększenia efektywności Partnerstwa Odry, postuluje jego
instytucjonalizację. Najdalej
idzie koncepcja przekształcania partnerstwa w Europejskie
Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, a więc struktury mającej
osobowość prawną. Takie postulaty są nie do zaakceptowania
przez stronę polską, jednak stała
wstrzemięźliwość wobec inicjatyw
niemieckich bez przedstawiania
własnych koncepcji na pewno nie
jest dobrą metodą.
Cóż zatem można zrobić?
Przede wszystkim zwiększyć rolę opiniodawczą i koordynacyjną
Polsko-Niemieckiej Międzyrzą-

Zamiast zakończenia
Niemcy i Czechy są naszymi
sąsiadami i partnerami w regionie
Nadodrza. To także najwięksi
partnerzy gospodarczy całej Polski. Tę okoliczność należy wykorzystać dla naszego regionalnego
dobra. W zmieniającej się sytuacji
musimy stale szukać racjonalnej
odpowiedzi na pytanie: do czego
dążymy i co czynić zamierzamy?
Marek TAŁASIEWICZ
■■ Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
członek Komisji Rozwoju, Promocji
i Współpracy Międzynarodowej.
W latach 1990-98 wojewoda szczeciński, współprzewodniczący Polsko-Niemieckiego Międzyrządowego
Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej, członek Międzyrządowej
Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony
Środowiska.

ROZMOWA

Polska – Niemcy: o czym warto pamiętać
Dokończenie ze str. I
– Pani Pieper
zna język polski.
– Kończyła
slawistykę w
Lipsku i przez
rok, w latach
1980-81, tak
ważnych dla
Polski, studiowała polonistykę
na Uniwersytecie Warszawskim, co
zresztą jest kluczem do jej polskich
sympatii i niezwykłej więzi emocjonalnej z Polską. Moja funkcja, by
przekazywać spojrzenie przez polskie
okulary, jest więc ułatwiona, bo trafia
na zrozumienie i polskie sympatie.
– Wróćmy do pogranicza.
– W dużej mierze centralne ośrodki władzy patrzą na pogranicze przez
pryzmat problemów wymagających
centralnych decyzji. Inaczej mówiąc:
infrastruktura kolejowa, za którą są
odpowiedzialne, funkcjonuje w ich
świadomości, ale autobus Szczecin – Löcknitz już znacznie słabiej.
Przypomnę też, że mamy instytucję
traktową, Polsko-Niemiecką Komisję Międzyrządową, powołaną do
pilnowania spraw pogranicza. Także

dla koordynatorów pogranicze może
być wdzięcznym polem do popisu.
Warto więc i do nich wysyłać sygnały
o sprawach do załatwienia. Z drugiej
strony zachodzi pytanie: na ile w
obecnym stadium rozwoju współpracy przygranicznej potrzebujemy dla
niej władz centralnych? Moim zdaniem potrzebne są wtedy, kiedy ich
decyzje mogą tę współpracę ułatwić.
– Problemów utrudniających
współpracę jest sporo, od takich
jak wciąż mało sprawne połączenia
kolejowe i stare przepisy dotyczące
przesyłania poczty przez granicę po
niewspółmierne kompetencje administracji regionalnej i lokalnej czy
przestępczość na pograniczu.
– To bardzo różne sprawy, ale
na pewno trzeba starać się o dobre
rozwiązania. Ostatnio jesteśmy na
dobrej drodze uzyskania po stronie
polskiej ułatwień dla niemieckich
taksówek w pasie przygranicznym na
wzór tych, z jakich korzystają polscy
taksówkarze po wjeździe do Niemiec.
Według polskich przepisów niemiecki
taksówkarz, który wjechał do Polski,
może kontynuować kurs tylko wtedy,
gdy zarejestruje się w urzędzie podatkowym w Warszawie i zainstaluje
kasę fiskalną. Przy pomocy posła z

Görlitz niemieccy taksówkarze dotarli
do pani minister Pieper i sprawa
trafiła na wyższy poziom.
– Środowiska nadgraniczne powinny więc naciskać na władze
centralne.
– Tak, ale trzeba też dodać, że
sytuacja, kiedy władze centralne nie
muszą już wszystkiego regulować i
nadzorować, jest zdrowa i korzystna.
Gdy niedawno pytano mnie, co mogą
zrobić dla społecznej współpracy
przygranicznej, powiedziałem: po
pierwsze – nie szkodzić. A mieliśmy
w Polsce przykłady, i nadal mamy,
hamowania inicjatyw. Środowiska
nadgraniczne muszą wszakże pamiętać, że im bardziej respektują
realną sytuację prawną i wrażliwość
partnera, tym lepiej. W początkowej
fazie Partnerstwa Odry koledzy niemieccy zapomnieli, czy, powiedzmy,
niedostatecznie uwzględnili fakt, że
Polska jest państwem centralnie zarządzanym, inaczej niż Niemcy, i
wystąpili z inicjatywami, które dla
władz w Warszawie mogły być zaskoczeniem. Jako zastępca ambasadora
interweniowałem wówczas m.in. w
otoczeniu premiera Brandenburgii
Matthiasa Platzecka, wyrażając
pogląd i prośbę, żeby uwzględniać

różnice w systemie zarządzania i
wrażliwości drugiej strony.
– Na pograniczu życie jest intensywne. Czy nie warto by wprowadzić
tu rozwiązań podobnych do układu
z Karlsruhe, który funkcjonuje między Francją a Niemcami, a ceduje
wiele uprawnień w sprawach pogranicza na przygraniczne władze
komunalne? Francja i Niemcy też
są państwami inaczej zarządzanymi.
– Debata na ten temat trwa. Jestem przekonany, że samorządność
terytorialna to kierunek właściwy,
ale czy dla pogranicza lepsze byłoby
porozumienie podobne do układu z
Karlsruhe, czy inna forma, jak Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej, trudno powiedzieć. Sytuacja prawna między naszymi krajami
zmienia się korzystnie, ale musimy
uwzględniać zaszłości, w dużej mierze
natury psychologicznej, które sprawiają, że nie wszystko jest tak jak by
się chciało. Stosunki między Polską a
Niemcami to proces, który ma swoje
lepsze okresy i ma też przeszkody,
głównie polityczno-mentalne. Z tego
powodu po 1990 r. mieliśmy także
okresy, gdy nie rozwijały się tak jak
byśmy chcieli. Osiągnęły jednak taki
pułap, że nie jest łatwo im zaszkodzić,

choć w warstwie mentalno-psychologicznej i politycznej jest to możliwe.
Na szczęście gospodarka rozwija się
dobrze i w miarę niezależnie od polityki, a gospodarka niemiecka dostrzegła
w polskiej szanse dla siebie. Traktuje
ją coraz bardziej jak partnera.

– Kryzys ujawnił zagrożenia. Opozycja krytykuje pakt fiskalny, zbliżenie niemiecko-francuskie, zaczyna
mówić, że niemiecki rynek pracy
uprawia w Polsce drenaż mózgów.
– W każdym kraju opozycja jest
po to, żeby w ramach w miarę przy-

Spotkanie w Kielcach. W różowej bluzce min. Cornelia Pieper, z lewej –
ambasador RP w Berlinie Marek Prawda, z prawej – Wojciech Pomianowski


Fot. Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego

zwoitych krytykować rząd. Co do niemieckiego rynku pracy – on wciąż jest
bardziej szczelny niż wiele innych.
– Mimo kryzysu gospodarka Niemiec się rozwija.
– Gospodarka polska też i to szybciej niż niemiecka, choć – oczywiście
– z innego poziomu. Tak czy inaczej,
w naszym interesie leży zdrowa gospodarka Niemiec, a w interesie Niemiec – zdrowa gospodarka w Polsce.
Niemcy są dla nas pierwszym partnerem gospodarczym, Polska oscyluje
w Niemczech w okolicach dziesiątego
miejsca. Jeśliby się w Niemczech
cokolwiek „omsknęło”, odczulibyśmy
to bardzo boleśnie. W końcu jesteśmy
najbliższymi sąsiadami.
– Rok temu Polska i Niemcy
przyjęły program współpracy na
najbliższe lata.
– Powstał w zasadzie z inicjatywy pani minister Cornelii Pieper.
Obejmuje około stu różnych przedsięwzięć, jest w nim także zapis o
modernizacji transgranicznych linii
kolejowych. Obie strony mogą dopisywać do niego nowe projekty. Warto
o tym pamiętać.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Bogdan TWARDOCHLEB
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Niemieckie firmy na piłkarskie

Zarobić
na Euro 2012

KURS językowy dla kibiców
wybierających się na Euro 2012,
inwestycje budowlane i zlecenia
architektoniczne – piłkarskie mistrzostwa w Polsce stały się dla
niemieckich firm doskonałą okazją
do zarobku. W Niemczech są też
przedsiębiorstwa, które mistrzostwom zawdzięczają przetrwanie.
Gdzie kupić bilet na autobus, jak
dojechać na stadion czy zamówić
piwo – takie zwroty są w internetowym kursie języka polskiego dla
zagranicznych kibiców. Na pomysł
jego opracowania wpadła berlińska
firma edukacyjna Lesson Nine.
Uczą kibiców języka.
– Przede wszystkim uczymy podstawowych zwrotów potrzebnych
do porozumiewania się na co dzień
– mówi Katrin Theiner z Lesson
Nine. – Oprócz tego wyjaśniamy
znaczenia takich słów, jak: faul,
karny czy rzut wolny. Kibice mogą
również poznać polskie cyfry, żeby
umieli liczyć bramki.
Odpłatny kurs języka polskiego
i ukraińskiego dla kibiców pojawił
się w internecie na początku maja
i cieszy się sporą popularnością.
– Mistrzostwa odbędą się u naszych sąsiadów i wiele osób, nie
tylko z Niemiec, wybiera się na
nie – mówi Theiner. – Sadzę, że
warto przy tej okazji zainwestować
w naukę choćby podstawowych
zwrotów językowych.

dionów BayAreny w Leverkusen.
W Polsce odpowiedzialne było za
budowę stadionu we Wrocławiu.
Wartość kontraktu wyniosła ponad
755 mln zł.
Były też mniejsze zlecenia:
Specjalistyczne przedsiębiorstwo
Glapor z Mitterteich w Bawarii
dostarczyło 3300 metrów kw. pianki szklanej do izolacji Stadionu
Narodowego w Warszawie.

Euro dobre na kryzys
W Niemczech są firmy, którym
zlecenia z Polski w ramach inwestycji na Euro 2012 pozwoliły
przetrwać kryzys. Jeszcze trzy lata
temu stalowni Riva-Stahlwerk
z Henningsdorfu niedaleko Berlina groziło bankructwo. Światowy
kryzys dotknął m.in. branżę budowlaną i zapotrzebowanie na stal
drastycznie zmalało. Ratunkiem
dla firmy zatrudniającej blisko 700
osób okazały się zlecenia z Polski.
Dzięki zwiększonemu zapotrzebowaniu w Polsce na stal firma może
pracować pełną parą. Uruchomiła
nawet dodatkową zmianę.
– Nasza stal wykorzystywana
była do budowy stadionów w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu –
mówi Hanns-Jürgen Spitzer z rady
zakładowej Riva-Stahlwerk. – Mieliśmy naprawdę mnóstwo szczęścia,
że otrzymaliśmy te zamówienia.
Gdyby nie piłkarskie mistrzostwa

W czasie mistrzostw na plaży w Heringsdorfie (Uznam) telewizja ZDF uruchomi
amfiteatr, w którym będzie można oglądać transmisje meczów.
Największe profity w ramach
inwestycji powstających na Euro
2012 osiągnęły niemieckie biura
architektoniczne i firmy budowlane. Wartość poszczególnych zleceń
niejednokrotnie sięgnęła dziesiątek milionów złotych. Konsorcjum
JSK Architekci skupiające firmy
z Berlina, Stuttgartu i Düsseldorfu
otrzymało za projekt i nadzór nad
budową Stadionu Narodowego
w Warszawie 49,5 mln zł. To samo
konsorcjum jest autorem koncepcji
architektonicznej stadionu we
Wrocławiu. Na prace projektowe
wydano tu blisko 34 mln zł.

Wyzwania w Polsce
Praca w naszym kraju okazała
się dla architektów niełatwym zadaniem. – Trzeba używać zupełnie
innej miary, porównując przygotowania do Euro 2012 w Polsce z tym,
co działo się w Niemczech przed
mistrzostwami świata w 2006 r.
– mówi Mariusz Rutz, główny projektant JSK Architekci, z pochodzenia Polak, od 30 lat mieszkający
w Niemczech. – W Polsce nie było
dotąd infrastruktury sportowej na
takim poziomie. Wszystko trzeba
było zaczynać od zera, a prace
przebiegały w bardzo szybkim
tempie. W dodatku pod bardzo
wnikliwą i krytyczną obserwacją
mediów.
Na zleceniach z Polski skorzystało też przedsiębiorstwo budowlane Max Bögl z Sengenthal
w Górnym Palatynacie znane m.in.
jako wykonawca jednego z najnowocześniejszych niemieckich sta-

w Polsce, musielibyśmy zredukować produkcję i wprowadzić
ograniczenia w czasie pracy.

Myślą, co dalej
Wspólne interesy nie skończą
się wraz z pierwszym gwizdkiem
Euro 2012. Niemieckie firmy chcą
inwestować w Polsce także po
mistrzostwach. Izba PrzemysłowoHandlowa z Regensburga zorganizowała niedawno spotkanie,
na którym zastanawiano się, jak
wykorzystać kontakty z polskimi
partnerami.
– W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 firm, ale zainteresowanych
współpracą z Polską jest o wiele
więcej – mówi Alfred Brunnbauer
odpowiedzialny w IHK Regensburg
za współpracę międzynarodową.
Według danych tej organizacji,
w samej Bawarii jest ponad pół
tysiąca firm, które już teraz kooperują z firmami polskimi.
– Polska jako jedyny kraj w Unii
Europejskiej notowała wzrost gospodarczy, podczas gdy inne kraje
pogrążały się w recesji. Myślę,
że to ostatecznie przemówiło do
właścicieli tych firm, które miały
jeszcze wątpliwości przed nawiązaniem z nią współpracy – mówi
Brunnbauer.
Dodaje, że po mistrzostwach
współpraca gospodarcza między
Polską a Niemcami najszybciej
rozwijać się będzie w branżach:
motoryzacyjnej, energetycznej
(zwłaszcza w sektorze energii odnawialnej) i technologii medycznej.
Monika STEFANEK
4834-12-C

IV •

przez granice

• 31 MAJA 2012 r.

Dzień Dziecka
1 CZERWCA to Międzynarodowy Dzień Dziecka. W Niemczech
przypada w dwóch terminach –
1 czerwca, jako Międzynarodowy Dzień Dziecka, obchodzony
wcześniej w byłej NRD, i 20
września, jako Światowy Dzień
Dziecka, obchodzony w powiązaniu z UNICEF w Niemczech
Zachodnich. Po zjednoczeniu oficjalnie przyjęto w całym państwie
drugi termin, jednak szczególnie
w landach wschodnich utrzymał
się 1 czerwca. W Berlinie dzieci
świętują w dwóch terminach –
1 czerwca i 20 września.
PROPOZYCJE

■ KARLINO, 1-3 czerwca. Transgraniczne młodzieżowe zawody
sportowo-pożarnicze, rywalizacja drużyn pożarniczych, pokazy
wozów strażackich, ratownictwa
i pierwszej pomocy. 2 czerwca
od godz. 11 festyn na stadionie
miejskim. Organizator: Ochotnicza
Straż Pożarna w Karlinie.
■ POLICE, 2 czerwca. „Dni Polic
– Polsko-niemieckie działanie
na polanie”. Festyn przy Szkole
Podstawowej nr 8. W programie
m.in.: Festiwal Talentów (wystąpią polskie i niemieckie zespoły
wokalne i taneczne), Turniej Miast
Partnerskich, wystawa fotografii.
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Policach.
■ TANOWO, 16-17 czerwca. Polsko-Niemieckie Dni Tanowa 2012,
miejsce: kompleks sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej
w Tanowie (część sportowa) i na
terenie OSP (część rekreacyjna).
Rodzinny festyn na 66-lecie Sołectwa Tanowo, prezentacja nowego
niemieckiego partnera, gminy
Luckow, plac zabaw dla dzieci,
występy polskich i niemieckich
zespołów amatorskich, mecz piłki
nożnej, turniej siatkówki. Organizator: gmina Police.
■ CEDYNIA, 22-24 czerwca. „Polsko-niemiecka codzienność dawniej i dziś”, 1040. rocznica bitwy
pod Cedynią (24 czerwca 972 r.).
W programie m.in.: 22 czerwca,
klasztor Cedynia – polsko-niemiecka konferencja popularnonaukowa pod patronatem i opieką
merytoryczną Instytutu Historii
i Stosunków Międzynarodowych
US, koncert zespołu Consortium
Sedinum, wystawy, warsztaty muzyki dawnej; 23-24 czerwca, góra
Czcibora – cedyńskie spotkania
z historią, bój wojów Hodona
i Mieszka I, konkurs „Najszykowniejsza Białogłowa i Najbardziej
Wypasiony Woj”, koncert zespołu
muzyki dawnej Jar, pokaz dawnych
instrumentów, kramy rzemieślników, pokazy wyrobu bukłaków,
krajek, tkactwa, technik odlewniczych, średniowieczne SPA. Główny
organizator: Cedyński Ośrodek
Kultury i Sportu.
■ WOLIN, 22-24 czerwca, błonia
nad Dziwną, jarmark polsko-niemiecki. W programie m.in.: regaty,
pokazy taneczne i artystyczne, walki zapaśników, prezentacje regionalnych potraw z Polski i Niemiec,
warsztaty rękodzieła. Organizator:
Ośrodek Kultury Wolin.
■ SZCZECINEK, 23-25 czerwca, III
Polsko-Niemiecki Festiwal Balonowy o Memoriał Kurta Hummela.
23 czerwca otwarcie, przejazd
uczestników pod ratusz, przekazanie uczestnikom kluczy do miasta,
o godz. 18 pierwsza konkurencja;
24 czerwca, godz. 6 – start balonów,
wieczorem pokaz balonowy do
muzyki Verdiego i Wagnera. Organizator: Samorządowa Agencja
Promocji i Kultury ze Szczecinka.

Opracowała Ola
Finansowe wsparcie imprez: Interreg IVA (Fundusz Małych Projektów)

KONSULTACJE

Interreg IVA

U SĄSIADÓW

Zdobyć fundusze unijne
SZCZECIŃSKIE Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
Pomerania (SGPEP) nawiązało współpracę z miastem Koszalin
oraz tamtejszym Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza
Środkowego (SGiPPŚ), by promować unijne fundusze na
współpracę polsko-niemiecką.
W KAŻDY ostatni wtorek miesiąca
w siedzibie SGiPPŚ w Koszalinie odbywać się będą konsultacje z udziałem
pracowników zajmujących się w stowarzyszeniu szczecińskim weryfikacją
i rozliczaniem wniosków o dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejskiej Współpracy
Terytorialnej” – „Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 Interreg IVA
Fundusz Małych Projektów (FMP)”.
Pierwsze konsultacje odbyły się we
wtorek (29 maja). Pracownicy odpowiadali głównie na pytania, jakie projekty mają szanse na dofinansowanie,
jak wypełnić dokumenty aplikacyjne,
ile czasu trwa rozliczenie projektu oraz
zwrot dofinansowania.
Konsultacje to nie tylko wyjście
naprzeciw nowym beneficjentom, lecz
także ułatwienie dla obecnych. U dyżurujących pracowników można było
złożyć nowy wniosek czy rozliczenie.
FMP Interreg IV A jest wdrażany
wspólnie przez pracowników Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Pomerania (Partner Wiodący) i pracowREPORTAŻ

ników Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. (Partner Projektu). Pracownicy obu biur tworzą Biuro Funduszu Małych Projektów – Biuro
FMP/SPF-Büro z siedzibą w Szczecinie.
Jest ono dla małych projektów miejscem przyjmowania, konsultacji, opracowywania, zatwierdzania wniosków
i rozliczania projektów.
Od początku realizacji projektu Fundusz Małych Projektów 2009-2011
podpisano 228 umów z polskimi beneficjentami na łączną kwotę 3 128
082,79 euro i 226 umów po stronie
niemieckiej na łączną kwotę 1 498
915,00 euro. Projekty realizowane
były do końca 2011 roku.
Od 1 stycznia 2012 roku trwa
nowy nabór wniosków w ramach
kontynuacji programu. Do tej pory po
stronie polskiej zarejestrowano blisko
90 nowych wniosków. Na okres od 1
stycznia 2012 do 30 czerwca 2015 r.
na realizację Małych Projektów po
stronie polskiej i niemieckiej przyznano
dofinansowanie w wysokości 3,335
mln euro, z czego dla polskiej strony
jest to 2,127 mln euro.
O dofinansowanie mogą ubiegać
się wyłącznie organizacje o charakterze

niedochodowym: jednostki samorządu
terytorialnego, ich jednostki organizacyjne (np. domy kultury, szkoły),
organizacje pozarządowe lub inne
podmioty niekomercyjne.
Zadaniem FMP w ramach programu Interreg IV A jest wspieranie
nowych lub już istniejących kontaktów transgranicznych. Realizowane
w ramach funduszu działania powinny przyczyniać się do poprawy wzajemnego porozumienia społeczności
mieszkających po obu stronach granicy
polsko-niemieckiej. Z FMP wspierane
będą małe przedsięwzięcia służące poprawie współpracy polsko-niemieckiej
w zakresie kultury, sportu i rekreacji,
ochrony środowiska, integracji społecznej, wymiany młodzieży, edukacji (np.
wspólne warsztaty, seminaria, szkolenia). Wysokość dofinansowania nie
może przekroczyć 85 proc. kosztów.
Kolejne konsultacje odbędą się 26
czerwca (godz. 10-15) w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie
(ul. Dworcowa 11).
(ola)
Dodatkowe informacje: Biuro FMP/
SPF Büro, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, al. Wojska Polskiego 164, 71-335 Szczecin,
tel.: +4891 486 08 23, 434 78
38, 486 29 10 (strona polska), tel.:
+4891 487 41 11 (strona niemiecka) oraz www.pomerania.org.pl

Bez Polaków ten biznes by ine istniał

Szparagowy fenomen
NIEMCY mówią o nich, że są dobre na wszystko: zawierają
witaminy, są niskokaloryczne, a do tego poprawiają potencję.
Szparagi, bo o nich mowa, chyba w żadnym innym kraju nie
cieszą się taką popularnością. Jednak biznes nie rozwijałby się
w Niemczech tak dobrze, gdyby nie tysiące Polaków, którzy
od lat pracują sezonowo przy zbiorach. Właściciele plantacji są
przekonani, że za kilka lat już tak nie będzie.
KAŻDEGO roku wiosną 12-tysięczne Beelitz pod Berlinem zamienia się
w niemal polskie miasteczko. Od lat
przyjeżdża tu do pracy około 3,5 tysiąca Polaków. Przez trzy miesiące
zbierają szparagi, obierają je, sortują
i pakują do skrzynek, by świeże dotarły
do klientów.
– Przy zbiorze liczy się szybkość.
Sprzedać można tylko świeży produkt
– mówi Jörg Buschmann, współwłaściciel gospodarstwa rolnego Buschmann
& Winkelmann, który w 1990 r. założył
w Beelitz pierwszą plantację szparagów. Ich uprawa ma jednak w regionie
dużo dłuższą tradycję. Przed wojną
Beelitz było szparagowym zagłębiem
Niemiec, ale w czasie wojny zakazano
ich uprawy, bo były zbyt małokaloryczne. Uprawie nie sprzyjały również
czasy NRD.
Tradycję udało się wskrzesić dopiero po zjednoczeniu Niemiec. Dziś
wokół miasteczka jest kilkanaście dużych plantacji.

– Nie mam złudzeń: gdyby nie pracownicy z Polski, nasze gospodarstwo
nie mogłoby istnieć – przyznaje Buschmann. – W sezonie zatrudniam od 650
do 800 Polaków. Od lat przyjeżdżają
do nas ci sami ludzie. Zawiązało się
tu wiele przyjaźni, powstało niejedno
małżeństwo, a i dzieci się porodziły.
Wśród pracowników, którzy od lat
pracują w Beelitz, jest Krzysztof Czapla
spod Kielc. – Piętnasty sezon „sztycham” tu szparagi – opowiada. – Praca
nie jest taka ciężka, jak wielu mówi.
Zresztą, mam już wprawę, a dorobić
sobie warto. Wydatków w domu nie
brakuje, a z pracą na wsi jest ciężko.
Przez około 2,5 miesiąca pracownicy zarabiają około 2-2,5 tys.
euro. Gospodarz zapewnia im także
noclegi i obiady. Werbowanie zbieraczy zaczyna się na kilka miesięcy
przed sezonem. W miejscowościach
południowo-wschodniej Polski, skąd
najczęściej pochodzą, organizowane
są spotkania informacyjne.

– Mówimy tym, którzy wybierają
się tu po raz pierwszy, co powinni
zabrać, jakie dokumenty, na czym
polega praca – mówi Katarzyna
Iwan z Krakowa, która od ośmiu lat
opiekuje się polskimi pracownikami w gospodarstwie Buschmann &
Winkelmann. – Ważne, żeby ludzie
wiedzieli, że mają do kogo zwrócić
się o pomoc. Niektórzy wcześniej
pracowali sezonowo we Włoszech
czy Hiszpanii i mają także przykre
doświadczenia. Nic dziwnego, że potem są nieufni.
Na razie szparagowe plantacje
w Beelitz mają się dobrze i pewnie
jeszcze przez kilka lat pracownicy
z Polski będą tu przyjeżdżać. Jörg
Buschmann nie ma jednak złudzeń,
że w przyszłości będzie musiał szukać
pracowników w innych krajach.
– Bywam w Polsce, widzę, jak się
rozwija i jestem pewien, że za kilka
lat Polakom nie będzie już opłacało
się u mnie pracować – przyznaje. –
Będę wtedy szukał pracowników na
Ukrainie albo w Rumunii. Już kilka lat
temu, kiedy kurs euro znacznie spadł
wobec złotego, trudno było znaleźć
Polaków do pracy. Na szczęście euro
znów poszło w górę i na razie obie
strony są zadowolone.

Tekst i fot. ste

■ UECKERMÜNDE, 1 czerwca,
Dzień Dziecka w Ogrodzie Zoologicznym już od godz. 9. Kolorowy
program, lew Leo, klaun Happy,
czarodziejka Klex w magicznej
kuchni (godz. 13-17), pokazy karmienia zwierząt (godz. 11-16) (www.
tierpark-ueckermuende.de).



Fot. Tierpark Ueckermünde

■ STRALSUND, 7-10 czerwca,
Hafenfest (Festyn Portu). Zlot jachtów, m.in. dwumasztowy „Baltic
Beauty” (Szwecja), brygantyna
„Wytske Eelkje” (Niemcy), obóz
piratów, koncerty plenerowe, pokazy laserowe i ogni sztucznych (8
czerwca, godz. 22.30, w inscenizacji
Friedrichstadtpalast Berlin), loty
helikopterów, wizyta duńskiej marynarki wojennej, pokazy modeli
pływających, rejsy łodziami (www.
hafenfeststralsund.de).
■ UECKERMÜNDE, 8-10 czerwca,
8. Haff-Sail (8. Regaty Zalewu
Szczecińskiego), Targi Żeglarskie;
8 czerwca – 62. Niemiecko-Polskie
Forum Przedsiębiorców („Turystyka żeglarska – poprawa infrastruktury na wybrzeżu”), pokazy
żeglarskie, koncerty, fajerwerki, 9
czerwca – regaty, festyn piratów,
polsko-niemiecki festiwal smoczych łodzi, turnieje siatkówki
i streetsoccera, mecz judo Ueckermünde – Szczecin, koncerty
Policzan, Balbin, grupy Ohrwurm;
10 czerwca – pokazy wojska, policji, straży pożarnych, muzyka na
wodzie, grupy Impuls i Studio
Wokalne z Polic, Festyn Neptuna
itd. (www.haff-sail.de).
■ SCHWEDT, 9 czerwca (godz.
19.30) i 10 czerwca (godz. 17) – słynna operetka „Im weissen Rössl”
(„Pod białym Koniem”) Ralfa Benatzky’ego na scenie plenerowej
nad Odrą. Znane melodie, piękne
tańce, doborowi wykonawcy, a z nimi Studio Tańca „Vogue” z Gryfina.
Od 14 do 24 czerwca plenerowe
przedstawienia eposu historycznego „Im Bannfluch der Göttin”
(„Klątwa bogini”) na motywach
chrystianizacji Słowian nad Odrą
(www.theater-schwedt.de).



Fot. Udo KRAUSE

■ GREIFSWALD, Telemedycyna
Pomerania, wystawa zdjęć Angeli Fresco, portrety pacjentów
i lekarzy związanych z projektem
Telemedycyna Euroregion Pomerania (Mała Galeria, ratusz) 14-15
czerwca wystawa będzie w hotelu
Radisson Blu w Szczecinie.
■ MEKLEMBURGIA-Pomorze
Przednie. Są Noce Muzeów, Dni
Otwartych Zabytków, mogą też
być Dni Otwartych Gospodarstw
Rolnych. 3 czerwca gości zaprasza
25 gospodarstw w MeklemburgiiPomorzu Przednim. Będzie można
je nieodpłatnie zwiedzać, poznając
prace w rolnictwie. Czekają m.in.
Agrar GmbH Co.KG Pampow/Blankensee (tuż przy granicy) i Görke
37A w Postlow koło Anklam (www.
offener-hof-mv.de).

Jörg Buschmann wskrzesił w 1990 r. szparagową
tradycję.

Krzysztof Czapla przyjechał w tym roku do Beelitz już
po raz piętnasty.
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