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Trudna sytuacja w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Stocznie zbankrutowały

WCZORAJ do Sądu Administracyjnego w Stralsundzie
wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości stoczni spółki P+S
w Stralsundzie i Wolgaście.
JESZCZE przed dwoma tygodniami wydawało się, że sytuacja
w stoczniach jest do opanowania.
W połowie lipca rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego udzielił przedsiębiorstwu poręczenia kredytowego
w wysokości 152 mln euro, by mogły
kontynuować produkcję. Pomoc
wstępnie zaakceptowała Komisja
Europejska, pod warunkiem, że
w ciągu sześciu miesięcy powstanie
koncepcja restrukturyzacji firmy.
Od tego planu zależała ostateczna akceptacja Brukseli, a więc to,
czy stocznie będą musiały zwrócić
pomoc, czy też będą mogły nadal
funkcjonować.
Rüdiger Fuchs, nowy menedżer
spółki P+S, który objął stanowisko 7
sierpnia, poinformował jednak rząd
landowy w Schwerinie, że sytuacja
finansowa stoczni w Stralsundzie
i Wolgaście jest dużo bardziej dramatyczna niż zakładano. Według jego
oceny, wcześniejsze kierownictwo
spółki posługiwało się nieprecyzyjnymi danymi i źle oceniło sytuację. Zdaniem Fuchsa niemożliwe
było dotrzymanie przesuniętych
już wcześniej terminów oddania
do użytku dwóch promów, budowanych dla spółki Scandlines. To
właśnie opóźnienia w ich budowie

były jedną z przyczyn pogorszenia się
sytuacji zakładów. Także inne statki
powstające obecnie w Stralsundzie
i Wolgaście nie zostaną skończone
na czas. Opóźnienia tak znacznie
przekroczyły ustalenia w umowach
z armatorami, że niezbędne jest ich
renegocjowanie.
Po informacjach menedżera rząd
w Schwerinie sprawdził wspólnie
z przedstawicielami rządu federalnego i ekspertami prawa unijnego,
czy istnieje możliwość podwyższenia pomocy finansowej dla stoczni,
udzielonej do czasu zaakceptowania
przez Brukselę planu restrukturyzacji. Okazało się, że nie.
20 sierpnia Rüdiger Fuchs poinformował na konferencji prasowej,
że jedynym wyjściem z sytuacji jest
ogłoszenie upadłości stoczni i sprzedanie ich w ciągu dwunastu miesięcy
nowemu inwestorowi. Dzień później
stocznię w Stralsundzie odwiedziła
kanclerz Angela Merkel, która przyznała, że rząd RFN nie widzi możliwości dalszego wspierania finansowego przedsiębiorstw. Wtórował
jej premier Meklemburgii-Pomorza
Przedniego Erwin Sellering, który
powiedział: – Skoro opóźnienia są
tak duże, musimy dzisiaj przyznać,
że pomoc, której udzieliliśmy, nie

FELIETON

Przełom
czy incydent?
„WYJŚĆ z domu na drogę i z innymi chwycić się za ręce, to niewielki
wysiłek. Ale pokazać swoją twarz, ujawnić nazwisko i sprzeciw, to już
wymaga cywilnej odwagi” – powiedziała jedna z uczestniczek demonstracji przeciwko NPD 11 sierpnia w Pasewalku.
Nie spełniły się moje obawy, z którymi tam jechałem. To nie policja
była tam najliczniej obecna, nie przyjezdni z Berlina czy Hamburga, nie
organizatorzy, politycy i aktywiści antynazistowskich organizacji. Ci byli
również, ale nie osamotnieni. Na drodze między Pasewalkiem i Viereck
spotkałem przede wszystkim mieszkańców regionu. Wszystkich pokoleń
i różnych poglądów, miast i wiosek. Jeden z nich powiedział mi, że to
wspólne spotkanie było dla niego najważniejszym doświadczeniem od
1989 roku. To przechodzący na swoje zgromadzenie w Viereck nieliczni
NPD-owcy wyróżniali się w tym barwnym tłumie czarnymi T-shirtami
z obskuranckimi hasłami i osamotnieniem. Ale…
Ale nawet siedem takich udanych demonstracji każdego dnia tygodnia
nie rozwiąże problemu. Nie wyrwie ani młodych, ani starych ze stanu
socjalnej frustracji, obaw o przyszłość i niezadowolenia, wyrażanego
kartką wyborczą z zakreślonymi kandydatami NPD. Partii, która swoją
zręczną socjotechniką kreuje się na ugrupowanie przestrzegające reguł
demokracji, jedyne niezdemoralizowane sprawowaną władzą, bliskie
ludziom, opiekuńcze, demaskujące samozadowolenie rządzącego (w
różnych partyjnych koalicjach) establishmentu. Nie osłabi rozczarowania
polityką i politykami. Kryterium prawdy będą najbliższe wybory: do
Bundestagu w przyszłym roku, samorządowe w Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim za dwa lata, do landtagu w Poczdamie
za dwa lata, do landtagu w Schwerinie za cztery.
Niemieccy mieszkańcy pogranicza swoją obecnością wśród polityków
demokratycznych partii wyrazili im wotum zaufania i zademonstrowali,
że nie chcą w życiu publicznym ksenofobii, nienawiści, narodowo-prawicowego radykalizmu pod ochroną demokratycznego prawa. Ale
jak będą głosować w wyborach? Kryzys strefy euro, niepokoje w świecie,
coraz liczniejsze rydwany prawicowego radykalizmu także w innych
państwach, lęk przed „obcymi”, w tym – złodziejami zza pobliskiej,
otwartej granicy – wciąż sprzyjają pesymistycznym przepowiedniom.
Sukces demonstracji w Pasewalku rodzi optymizm. Na nim teraz
trzeba budować przyszłość.
Andrzej KOTULA
(Reportaż Moniki Stefanek z Pasewalku czytaj na str. III)

Prom „Copenhagen” czeka w Stralsundzie na odbiór. Może zabierać na pokład 1500 pasażerów.
jest wystarczająca i że dłużej tego
ciągnąć nie można. To gorzka prawda.
Z obiecanych 152 mln euro
pomocy land wypłacił dotąd stoczniom 70 mln i zapowiedział zawieszenie dalszych wypłat.
Upadek stoczni wywołał duże
poruszenie w całym landzie. Miej-

scowe urzędy pracy przygotowują
się do udzielenia pomocy blisko
2 tys. stoczniowców.
W ostatnich dziesięciu latach
na Pomorzu Przednim nie było
sytuacji porównywalnej z obecną.
Upadek stoczni stawia w niezwykle
trudnej sytuacji budżet landu. Zo-

Fot. P+S Werften GmbH

bowiązania finansowe pochodzące
z poręczeń i gwarancji udzielonych stoczniom wynoszą 271 mln
euro. Na razie trudno oszacować,
jaką część tej sumy będzie można pokryć, sprzedając budowane
jednostki i majątek firmy.
Monika STEFANEK

ROZMOWA

Marka Pomeranii
z Zygmuntem Siarkiewiczem, burmistrzem Barlinka, prezesem Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania

– Chcemy, żeby nasze biuro wzbogaciło swoją działalność,
stając się czymś w rodzaju ambasady euroregionu otwartej
dla wszystkich samorządów – mówi Zygmunt Ziarkiewicz,
Fot. Ryszard PAKIESER
prezes SGP Euroregionu Pomerania.

– EUROREGION Pomerania powstał ponad 15
lat temu. W pierwszych latach działalności mówiło
się o nim dużo, ostatnio mówi się dużo mniej. Dotyczy to także innych euroregionów działających na
pograniczach Polski. Czy nie sądzi pan, że powinno
być inaczej? Przypomnijmy krótko, że Euroregion Pomerania to porozumienie, które łączy stowarzyszenia
gmin polskich i niemieckich z północnego pogranicza
obu państw oraz szwedzkich ze Skanii.
– Trzeba budować markę euroregionu i poczucie
identyfikacji naszych mieszkańców z nim. Nie jest to
łatwe choćby ze względu na strukturę, którą pan opisał.
Właśnie teraz jesteśmy na bardzo ważnym, choć mało
spektakularnym etapie naszej działalności: otóż stowarzyszenie i euroregion budują nową strategię do 2020
roku. Chodzi w niej nie tylko o zagospodarowywanie
funduszy unijnych, lecz także o określenie celów rozwoju
euroregionu. Budując strategię ściśle współpracujemy
z marszałkiem i samorządem województwa, bo to przecież marszałek formalnie odpowiada za rozwój regionu,
dlatego jego i nasze plany strategiczne muszą być ze
sobą spójne. Ważne jest przede wszystkim, żeby nie
zostawiać w województwie miejsc, które nie miałyby
szans na rozwój.
– Jest pan burmistrzem małej, bardzo prężnej
gminy. Kiedyś małe gminy obawiały się, że Szczecin
zdominuje je w stowarzyszeniu, pokona w staraniach o fundusze unijne.
– Nadal mają takie odczucie, ale jednocześnie
wszyscy rozumiemy, że w interesie małych gmin,
całego regionu, jest rozwój Szczecina, bo na tym
region skorzysta. Dlatego chcemy wspierać rozwój
metropolii szczecińskiej, ale z drugiej strony chcemy,
aby w pozostałej części województwa powstawały
obszary funkcjonalnie rozwojowe, jak je wstępnie
nazywamy. Będą skupiały gminy mające wspólne
plany rozwojowe.
– Bez metropolii będzie im trudniej.
Dokończenie na str. II
7525-12-A
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Marka Pomeranii
Dokończenie ze str. I
– Dlatego trzeba wyrównywać ich
szanse. Wiem, że
w strategii pozyskiwania nowych środków
marszałek uwzględnia
fakt, aby gminy, które
są na skraju województwa i nie mogą
Fot. Ryszard PAKIESER
bezpośrednio korzystać z oddziaływania metropolii szczecińskiej, tworzyły własne obszary rozwojowe.
Na te obszary my też będziemy kierować
środki, jakie mamy do dyspozycji.
– Chodzi o środki euroregionalne.
– Tak, a marszałek z funduszy innych,
którymi dysponuje. Dobra współpraca
z marszałkiem bardzo nas cieszy. Ważne,
że jednym głosem mówimy wobec partnerów niemieckiego i szwedzkiego. Przede
wszystkim niemieckiego, bo nasz euroregion charakteryzuje się ścisłą współpracą
gmin polskich i niemieckich. O ile kiedyś
mieliśmy poczucie, że strona niemiecka
nas dominuje w euroregionie, to obecnie
nie tylko nie mamy takiego poczucia, lecz
mam nawet wrażenie, że Niemcy trochę
nam zazdroszczą naszego wspólnego głosu.
U nich widzimy trochę różnic w podejściu
do przyszłych planów rozwoju euroregionu.
– Mają choćby ten kłopot, że gminy niemieckie należące do euroregionu wchodzą
w skład dwóch landów, mających własne
plany rozwojowe.
– Wrócę do naszych planów i poczucia
identyfikacji obywateli z euroregionem. Jako
zarząd stowarzyszenia zaproponowaliśmy
firmie, która przygotowuje strategię, a jest
to Stowarzyszenie Gospodarczego Rozwoju Gmin, że chcemy wymyślić jakiś
projekt, który będzie realizowany tak samo
w każdym miejscu województwa, jak też
po stronie niemieckiej. Nie musi to być
projekt infrastrukturalny, ale taki, aby każdy
obywatel w euroregionie mógł go rozpoznać
i powiedzieć, że powstał dzięki Pomeranii.
– Co na to Niemcy i Szwedzi?
– Oni też widzą braki wspólnej identyfikacji. Mimo że realizujemy bardzo dużo
wspólnych projektów, że duża jest wymiana
przygraniczna, to wciąż nie ma poczucia,
że euroregion to wspólny obszar. Wzorcem
dla nas jest pogranicze niemiecko-francuskie, gdzie integracja jest bardzo silna.
Mieszkańcy obu stron granicy mówią tam
różnymi językami, ale mają poczucie, że
są na wspólnym obszarze.
– Tę identyfikację mógłby ułatwić prostszy dostęp do środków unijnych.
– Chcemy to zrobić, bo formalizm w wypełnianiu wniosków jest wciąż dużym
utrudnieniem. Chcemy wyspecyfikować
nasze wspólne działania tak, aby na małe
projekty można było otrzymywać granty.
Chcemy też stworzyć możliwość zaliczek.
– Na tzw. wkład własny?
– Teraz, żeby realizować projekty unijne,
trzeba je sfinansować w stu procentach,
a dopiero potem starać się o zwrot pieniędzy. Zaliczka odwróciłaby tę sytuację.
Wszystko wskazuje na to, że zaliczkowanie
uda się załatwić między innymi dlatego,
że wszystkie euroregiony z terenu Polski
postanowiły zrzeszyć się we wspólnej reprezentacji i chcą tego samego.
– Ponad pół roku temu spotkali się
państwo w pałacu prezydenckim w Warszawie, gdzie zostało podpisane porozumienie euroregionów polskich.
– Jest bardzo ważne, że uzyskaliśmy
patronat prezydenta RP. Przedstawiciele prezydenta podkreślali na spotkaniu,
że my poprzez euroregiony realizujemy
ważne zadania państwa w zakresie budowania dobrych relacji z sąsiadami.
To bardzo ważna deklaracja, z której
można wyczytać, że wspieranie euroregionów jest jakby obowiązkiem prezydenta
i rządu. Takie stanowisko pozwoli nam
lepiej walczyć o zasady, którymi chcemy się kierować, a więc na przykład
o zaliczkowanie projektów, możliwość
tworzenia grantów, uproszczenia rozliczeń
i procedur, których przecież nie wymyśliły euroregiony, lecz narzuca je strona
rządowa. Skonfederowanie pozwala nam
mówić jednym głosem.
7525-12-B

– Ogólnie mówiąc, chodzi o przekazanie większych kompetencji samorządom
na pograniczach. Czy to już jest zagwarantowane?
– Mamy konfederację, mamy lidera,
którym jest pan Czesław Fiedorowicz z Gubina, prezes Konwentu Gmin Polskich
Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, są robocze
kontakty, lecz procedowanie nad nowymi
rozwiązaniami jest żmudne. Jeżeli jednak
do wspólnego wozu bojowego wsiadają
nasi marszałkowie, czyli samorządy województw, wszystkie gminy i euroregiony,
i popiera tę inicjatywę prezydent RP, więc
mamy prawo myśleć, że ministrowie odpowiedzialni za przygotowanie nowych zasad
będą uważniej słuchać naszego głosu.
– Kiedyś częściej były spotkania euroregionów. Szczecin w tym przewodził.
– Dziś tamte inicjatywy odżywają. Myślę, że to bardzo dobrze. Co ciekawe,
po naszej zachodniej granicy podobnej
inicjatywy nikt nie podjął. My uważamy,
że konfederacja będzie nam dobrze służyła.
– Czy partnerzy niemieccy są informowani o strategii?
– Spotykamy się na wielu poziomach,
z inicjatywy marszałka, naszego stowarzyszenia i strony niemieckiej. Zresztą przetarg
na opracowanie strategii został tak zorganizowany, że musi być pełna spójność
między strategiami naszą i niemiecką, bo
przecież euroregion jest jeden. Szkoda jedynie, że strona szwedzka wykazuje mniejszą
aktywność.
– Szwedzi są daleko.
– Ale też nie szukają pomocy, a my,
i w Polsce, i w Niemczech, mamy bardzo
dużo potrzeb i podobne problemy.
– Demograficzne, społeczne, gospodarcze, wysokie bezrobocie.
– To nas bardzo zbliża. Chociaż trzeba
pamiętać, że nawet gdyby nie było euroregionów, to w dzisiejszych warunkach
ludzie z obu stron granicy i tak by się
ze sobą komunikowali, bo i aktywność
mieszkańców pogranicza jest bardzo duża.
Chcemy mocniej ją wspierać i dlatego nasze
stowarzyszenie zabiega u władz województwa o maksymalną likwidację barier, które
dziś utrudniają im korzystanie ze wspólnego
obszaru euroregionu.
– Barier wciąż jest dużo.
– Choćby w kwestii opieki medycznej
po obu stronach granicy, oświaty, uznawania kwalifikacji zawodowych, przepływu
informacji, przygotowywania ofert turystycznych.
– Czy kompetencji samorządów. Niemieckie samorządy mają inne kompetencje niż polskie.
– Mnie, długoletniemu samorządowcowi, podoba się, że są różnice. Bo nas
to wspólnie czegoś uczy. Zauważyłem,
że też mobilizuje. Nie musimy być tacy
sami. Euroregion daje też wiele możliwości
rozwoju organizacjom i różnym formom
stowarzyszania się naszych obywateli.
– Jak widzi pan swoją rolę prezesa
stowarzyszenia?
– Moim zadaniem jest dobrze koordynować jego działalność i dbać o interes wszystkich członków. Była groźba, że
stowarzyszenie będzie wykorzystane jako
łup polityczny, ale to zostało oddalone i wybór mnie, burmistrza małego miasteczka,
na funkcję prezesa, jest tego dowodem.
Balans musi być zachowany, a ja wolę
łączyć niż dzielić. Cieszę się, że powstał
zarząd, w którym jest i Szczecin, i Koszalin, ludzie z różnych stron politycznych
i dlatego w naszym stowarzyszeniu, a jest
to – przypomnę – stowarzyszenie gmin, nie
rozmawiamy o polityce, lecz o potrzebach
naszych członków.
– Kiedy mówimy globalnie o kwotach,
jakimi dysponuje euroregion, to wydaje
się, że są one duże. Jednak jeśli podzielimy
je przez wszystkich członków stowarzyszenia, innych beneficjentów, jeśli zestawimy
z budżetem województwa, okaże się, że
to kropla w morzu potrzeb.
– Dlatego tym bardziej trzeba rozsądnie
i pragmatycznie je wydawać. Wrócę do
strategii. Umówiliśmy się z marszałkiem, że
nasze strategie winny być spójne, a środki,
jakimi w latach 2014-2020 będziemy
dysponować, winny się uzupełniać tak,
aby wesprzeć rozwój całego województwa.

Nowe zasady ubiegania się o środki unijne
nie będą wspierały projektów punktowych,
lecz przede wszystkim takie, które wykraczają poza gminę lub likwidują ograniczenia
w rozwoju. Dlatego mówiłem o obszarach
funkcjonalnych. To zmusza samorządy do
współpracy.
– Chodzi o lata 2014-2020.
– Tworząc strategię euroregionu umówiliśmy się, że dziedzin, jakie będziemy
wspierać, będzie tylko kilka. Chcemy, żeby
beneficjenci mieli jasność, z jakich źródeł
mogą być wspierane ich przedsięwzięcia
i gdzie mogą skutecznie zabiegać o wsparcie. W takim działaniu będzie coraz mniej
polityki.
– A więcej pragmatyki.
– Mam nawet wrażenie, że tej pragmatyki jest wreszcie po stronie polskiej więcej
niż po niemieckiej. Myślę, że obywatele
oczekują od nas, byśmy działali skutecznie
i pragmatycznie.
– Kiedy strategia będzie gotowa?
– Do końca roku powinniśmy ją przyjąć, lecz liczba konsultacji powoduje, że
termin trochę się wydłuża. Ale ani my,
ani firma, która strategię opracowuje, nie
chcemy być posądzeni o to, że kogoś nie
wysłuchaliśmy. Gminy bardzo się angażują
w tworzenie strategii. Wiedzą, że jeśli dziś
coś źle zaplanujemy, to może źle skutkować
w przyszłości. Nie jest sztuką załatwić
pieniądze, ale sztuką jest dobrze je wydać.
– Wróćmy do budowania marki euroregionu. Co państwo chcecie zrobić, żeby
mówiło się o nim więcej?
– Chcemy, żeby nasze biuro wzbogaciło
swoją działalność, stając się czymś w rodzaju ambasady euroregionu otwartej dla
wszystkich samorządów, przygotowującej
dla nich spotkania z partnerami. Inicjatywa wyszła od pracowników biura i jego
dyrektora.
– Działają państwo głównie w obszarze
stosunków polsko-niemieckich. Myślę, że
bardzo potrzebna jest uważna dyskusja
o nich, żeby po prostu wiedzieć, jak się
zachowywać.
– Mamy ambicje, żeby nasze biuro
w większym stopniu pełniło funkcje informacyjne i doradcze, zwłaszcza wobec
małych gmin, które nie mają i nie będą
miały odpowiedniego potencjału kadrowego. Chcemy koordynować projekty,
umacniać Centra Usług Doradczych, które powołaliśmy. Bardzo zależy nam na
tym, żeby zwiększyła się podmiotowość
stowarzyszenia.
– Jak pan ocenia stosunki polsko-niemieckie?
– Jeśli chodzi o gminy, jest autentyczna
równość partnerów. Nie czujemy się zdominowani i nie mamy zapędu do dominowania. Jedyną barierą w kontaktach jest
często tylko język. Jeżeli gdzieś dzieje się
źle, jest to wina ludzi, a nie systemu. Do
tych pozytywnych relacji przyczyniły się euroregiony, ale przede wszystkim obywatele.
Rolą samorządów jest im pomagać, niczego
nie narzucać. Bardziej musimy wspierać
gminy z części wschodniej województwa,
bo jest im dużo trudniej pielęgnować kontakty transgraniczne. Na pograniczu to są
często samograje.
– Zaczęliśmy od Szczecina i dopełnijmy
temat.
– Euroregion Pomerania ma kojarzyć
się ze Szczecinem, bo to jest aglomeracja
rozpoznawalna w Europie. To jest też szansa dla Szczecina, bo dzięki euroregionowi
przygarnia nie tylko województwo, lecz
staje się ważny po obu stronach granicy.
Mam nadzieję, że prezydent Krzystek i samorząd Szczecina to wykorzystają, tego im
życzę, bo że są tego świadomi, to widzę.
Jeśli Szczecin wykorzysta swoją szansę,
skorzysta na tym całe województwo i euroregion. Jestem przekonany, że pomyślność
Szczecina jest niezbędna dla wspólnej identyfikacji mieszkańców euroregionu i mam
nadzieję, że kiedyś będziemy mieszkańcami
faktycznie wspólnego euroregionu, choć
po obu stronach granicy będziemy mówili
innymi językami i będziemy obywatelami
innych krajów. Euroregionu atrakcyjnego
dla wszystkich jego mieszkańców, wiążących z nim swoje perspektywy.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Bogdan TWARDOCHLEB

REPORTAŻ

Piotr BURAS:
Muzułmanie i inni Niemcy. Republika Berlińska
wymyśla się na
nowo. Wyd. Sic!,
Warszawa 2011,
str. 209.
DOMINUJĄCY
w społecznych
nastrojach lęk o przyszłość, nierówności
społeczne i frustracje, stres i poczucie
wykluczenia, klasowe rozwarstwienie,
pękanie i rozpad więzi społecznych,
załamywanie się społecznego konsensusu i stabilizacji, którego genezą był
niemiecki „cud gospodarczy”, a rezultatem społeczna gospodarka rynkowa
i stabilne społeczeństwo. Oto współczesne Niemcy, które muszą być radykalnie
reformowane, bo Republikę Bońską
było na nie stać, a Republiki Berlińskiej
już nie.
Kryzys demograficzny, którego już
nie rozwiąże „kontrolowana” imigracja
gastarbeiterów, kryzys systemu edukacji rozogniający społeczne i polityczne
spory oraz towarzyszące tym procesom
wielkie debaty publiczne oraz społeczne
wstrząsy.
To obowiązkowa lektura dla tych,
którzy po prostu chcą zrozumieć współczesne Niemcy. 
(AK)

Pasewalk: pierwsza taka akcja w regionie

Powiedzieli NIE neonazistom
POD hasłem: „To nie jest miejsce dla nazistów” mieszkańcy
Pasewalku i okolic protestowali 11 sierpnia przeciw
odbywającemu się w pobliżu ich miasta zjazdowi sympatyków
prawicowo-radykalnej partii NPD. Była to pierwsza w regionie
tak duża akcja sprzeciwu wobec neonazistów. Mimo
wielokrotnych zaproszeń organizatorów i próśb o wsparcie,
do akcji przyłączyli się tylko nieliczni Polacy.
GŁÓWNYM punktem akcji było
utworzenie łańcucha ludzkich rąk na
drodze z Pasewalku do miejscowości
Viereck, gdzie odbywał się festyn
prasowy gazety „Deutsche Stimme”
(„Niemiecki Głos”), propagandowego
organu NPD. Przyjechało na niego
ponad tysiąc neonazistów z całych
Niemiec.
Jeszcze przed południem wolontariusze zawiązanego półtora
miesiąca wcześniej zrzeszenia „Pomorze Przednie: otwarte na świat,
demokratyczne, kolorowe”, które

– Nikt z nas nie spodziewał się, że
przyjdzie aż tyle osób – potwierdza
Annette Freier z Demokratie Laden
w Anklam, organizacji wspierającej
rozwój demokratycznego społeczeństwa. – Mogliśmy tylko liczyć na to,
że ludzie przyłączą się do naszej
inicjatywy.
Zaskoczenia nie kryli też lokalni
politycy, którzy licznie stawili się
na miejscu.
– Jestem pod wielkim wrażeniem,
że tak wiele osób przyszło, by zaprotestować przeciwko ksenofobii,

Philipp THER:
Ciemna strona
państw narodowych. Czystki
etniczne w nowoczesnej Europie.
Tłum.: T. Gabiś,
przedmowa: W.
Borodziej. Centrum Studiów
Niemieckich
i Europejskich im. Willy’ego Brandta
we Wrocławiu. Wydawnictwo Poznańskie 2012, str. 471.
„BŁĘDNA jest opinia, że za rozlanie
się czystek etnicznych w XX wieku
i ich totalizację odpowiada nieracjonalna nienawiść. To polityczne kalkulacje
i pozornie racjonalnie prowadzone dyplomatyczne rokowania decydowały
o tym, czy i w jakim zakresie określona grupa musiała opuścić środowisko,
w którym dotąd żyła” – pisze Philipp
Ther. Wszyscy mówili o problemach
z narodowymi i etnicznymi mniejszościami, nikt nie mówił o „problemach
z państwem narodowym”, które stało
się narzędziem terroru większości wobec mniejszości.
Książka mówi o przyczynach, mechanizmach i skutkach wdrożenia na
masową skalę XX-wiecznego tragicznego przekonania, że państwa homogeniczne narodowo uzdrowią i same
siebie, i stosunki między nimi.  (AK)
S z y m o n
PACZKOWSKI:
Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha.
Wydawnictwo Polihymnia, Lublin
2011, str. 458.
POJĘCIE „styl
polski” („polnischer Geschmack”)
wymyślili w XVIII w. kompozytorzy
i teoretycy niemieccy, odwołując się
do tańców polskich, popularnych
w Europie od XVII wieku, głównie
poloneza. Apologetą muzyki polskiej
i polskiego stylu był Georg Ph. Telemann, polonezy pisali także m.in. Jan
S. Bach, Georg F. Händel, Wilhelm
Friedemann Bach, inni, i to wtedy,
gdy w Polsce polonezów powstawało
bardzo mało.
Książka Szymona Paczkowskiego,
wybitnego muzykologa, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, to
pierwsze systematyczne opracowanie stylu polskiego w muzyce Jana
S. Bacha, oparte w dużej mierze
na niewykorzystywanych dotychczas
archiwaliach. Mając pięćdziesiąt lat
Bach został w Dreźnie nadwornym
kompozytorem króla Polski i elektora
Saksonii, Augusta III. 
(b.t.)
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tych, którzy wzięli udział w proteście,
przeważali tutejsi mieszkańcy. Nie
brakowało jednak i takich, którzy
przyjechali z daleka, by wziąć udział
w akcji. Wśród nich było małżeństwo
emerytów z oddalonego o dwieście
kilometrów Schwerina.
– Usłyszeliśmy z mężem o tej
akcji i zdecydowaliśmy, że tu przyjedziemy – mówi emerytka. – Mam
nadzieję, że to początek zjawiska,
które doprowadzi do wycofania się
neonazistów z tego regionu, a NPD
w końcu przestanie wykorzystywać
ten zakątek Niemiec do swoich celów.
Przekonanie, że nadszedł czas,
by powiedzieć neonazistom „NIE”,
wyrażało wielu uczestników protestu.
– Mieszkam bezpośrednio przy
granicy z Polską, zaraz w pierwszej
wiosce. Mieszka u nas wielu Polaków.
Prawicowy radykalizm bardzo się tu
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zorganizowało protest, pieczołowicie
wycinali z papieru imitacje ludzkich
postaci. Miały one – w razie potrzeby – pomóc wypełnić luki między
trzymającymi się za ręce ludźmi.
Szybko okazało się jednak, że papierowe ludziki nie będą potrzebne.
Chętnych do wyrażenia sprzeciwu
wobec neonazistów było tak wielu,
że nawet organizatorzy akcji byli
tym faktem zaskoczeni. Zwłaszcza
że na zorganizowanie protestu było
bardzo niewiele czasu, a miejscowa
społeczność dotąd nie wykazywała
niemal żadnej aktywności w walce
z silną w tym regionie partią NPD.

nienawiści, rasizmowi i opowiedziało się za przyjaznym współżyciem
wszystkich mieszkańców regionu.
W ubiegłych latach były wprawdzie
antynazistowskie akcje, ale jeszcze
nigdy o takim zasięgu – przyznaje
Dennis Gutgesell, drugi zastępca
starosty powiatu Pomorze PrzednieGreifswald.

Miejscowi i goście z daleka
Wzdłuż drogi z Pasewalku do
Viereck ustawiło się ponad dwa
tysiące osób. Punktualnie o godz.
13.30, przy biciu dzwonów, uczestnicy
łańcucha podali sobie ręce. Wśród

rozpanoszył i tak mnie to denerwuje,
że musiałem tutaj być – przyznał
mieszkaniec Bismarck.
W akcję włączyło się wiele instytucji, organizacji, a także przedstawiciele kościołów.
– Mieszkam tutaj od 23 lat i żyje
mi się dobrze – opowiada pastor
Matthias Bohl. – Ale kiedy odwiedzam inne zakątki Niemiec i mówię,
że pochodzę z okolic Pasewalku, to
ludzie dają mi do zrozumienia, że
żyję tam, gdzie mieszkańcy nie są
przychylnie nastawieni do obcych,
a neonaziści rosną w siłę. Jeśli przyjrzeć się wynikom wyborów w nie-

których miejscowościach, to niestety
część tych opinii się potwierdza.
Ale dzisiaj, kiedy widziałem tylu
wspaniałych ludzi, byłem naprawdę
dumny z miejsca, w którym żyję.
W proteście nie mogło zabraknąć
Polsko-Niemieckiego Gimnazjum
w Löcknitz. Choć udział w akcji
był dobrowolny, w sobotnie popołudnie pojawiło się w Pasewalku
wielu jego uczniów wraz z rodzicami
i nauczycielami.
– Przyszłam tu, żeby pokazać,
że w naszym regionie nie wszyscy
mają prawicowo-ekstremistyczne
poglądy – mówi Anne-Mie Müntzke,
uczennica gimnazjum. – Przyjechaliśmy tu czterdziestoosobową grupą:
nauczyciele, uczniowie, wszyscy,
którzy mieli dziś czas i chcieli tu
być. W szkole sami uczniowie zdecydowali, że przygotują transparenty
i tutaj się wybiorą. Przyszło od nas
więcej osób niż myśleliśmy.

Małe wsparcie Polaków
W szkole w Löcknitz około jedną
trzecią uczniów stanowią Polacy. Na
pytanie, ilu polskich kolegów i koleżanek pojawiło się w Pasewalku,
Anne-Mie odpowiada:
– Nie widziałam nikogo.
Nie tylko polscy uczniowie nie
dopisali w proteście. Mimo licznych
zaproszeń ze strony organizatorów,
ze sporej grupy Polaków mieszkających w okolicy Pasewalku pojawiły
się tylko pojedyncze osoby. A to
właśnie Polacy byli wielokrotnie
celem nacjonalistycznych kampanii
partii NPD.
– Może nie dotarły do nich informacje o proteście? A może uważają,
że to nie ich sprawa? – zastanawiała
się pani Magdalena, mieszkanka
Pasewalku. – A może obawiają się,
że mogą stać się celem neonazistowskich ataków?
Nieco lepiej było po południu,
w czasie festynu demokratycznego,
zorganizowanego na rynku w Pasewalku. Pojawił się na nim burmistrz
Polic Władysław Diakun, który przywiózł ze sobą grupę policzan.
– Są tacy, którzy twierdzą, że to
jest niemiecka sprawa – mówi burmistrz. – A ja uważam, że to nasza
wspólna sprawa. Współpracujemy
z niemieckimi partnerami od lat,

często mamy takie same stanowisko,
dlatego w takiej sytuacji należy przyjaciół wspierać. Dlatego tu jesteśmy.
Akcję w Pasewalku obserwowała dr Bernadette Jonda, socjolog
z Uniwersytetu im. Marcina Lutra
w Halle w Saksonii-Anhalt, z pochodzenia Polka.
– Żałuję, że ponad siedemdziesiąt
lat po wojnie ideologia neonazistowska jest w niektórych środowiskach
na tyle silna, że takie protesty muszą
mieć miejsce – mówi dr Jonda. – Jestem pod dużym wrażeniem tego, co
się tutaj działo. Przyszło dużo ludzi,
choć życzyłabym sobie, żeby było ich
jeszcze więcej. Ale jeśli uznać to za
początek, to było naprawdę nieźle.

To dopiero początek
Wszystko wskazuje na to, że akcja protestacyjna, zorganizowana
z sukcesem 11 sierpnia, nie będzie
jednorazowym wydarzeniem. Kilka
dni po jej zakończeniu zrzeszenie
„Pomorze Przednie: otwarte na świat,
demokratyczne i kolorowe” zapowiedziało, że będzie nadal działać
na rzecz budowy demokratycznego
społeczeństwa i przeciwdziałania
prawicowo-radykalnej ideologii.
Zrzeszenie może liczyć na profesjonalne wsparcie m.in. berlińskiej
Fundacji Amadeu Antonio, od lat
zajmującej się walką z rasizmem,
antysemityzmem i prawicowym
ekstremizmem.
– Pod koniec czerwca, kiedy odbyło się pierwsze spotkanie grupy
roboczej, nikt z nas nie przypuszczał
nawet, że aż tyle osób weźmie udział
w tej akcji – przyznaje Swantje
Tobiassen z Fundacji Amadeu Antonio, która pomagała w organizacji
protestu. – Potem wypadki potoczyły
się szybko i jestem dziś niezwykle
wzruszona tym, co zobaczyłam. Mam
wrażenie, że wcześniej ludzie bali się
przeciwstawić się neonazistom. Ale
kiedy zobaczyli to ogromne wsparcie, także z zewnątrz, odważyli się
wyrazić swój sprzeciw. Teraz ważne
jest, żeby kontynuować zaczętą pracę
i wykorzystać zapał. Dobrym rozwiązaniem byłoby utworzenie fundacji
obywatelskiej, na stałe zajmującej się
wspieraniem społeczeństwa w walce
z prawicowym ekstremizmem.

Monika STEFANEK

ROZMOWA

Strach się rozsypał…
z Annett Freier i Tiną Rath z DemokratieLaden w Anklam
– MINĘŁO trochę czasu od demonstracji na drodze z Pasewalku
do Viereck. Jakie panie dziś oceniają
jej efekty? Czy to zwrot w zaangażowaniu społeczności regionu przeciw
neonazistom?
Annett Freier: – Zwrot i przełom.
Na drodze z Pasewalku do Viereck
panował wspaniały nastrój. Zaangażowali się ludzie, którzy tu żyją,
a wielu z nich od dawna miało duże
poczucie braku bezpieczeństwa. Ten
strach się rozprzestrzeniał, a teraz go
przełamali. Zobaczyli: jest nas wielu.
A jeśli będą wspólnie bardziej aktywni, to nie będą sami. Pokazali swoje
twarze i zademonstrowali, że w tym
regionie, w większości, nie chcą radykalnej prawicy. Ich strach się rozsypał.
Pokazali, że chcą żyć w otwartym społeczeństwie i że dla niego muszą coś
zrobić. Druga sprawa, bardzo ważna,
to deklaracja burmistrzów. Zgromadzenie burmistrzów zdystansowało się
od orzeczenia sądu, spowodowanego
skargą NPD, w którym napisano, że
urzędnik musi być politycznie neutralny. Tak, neutralny, ale tylko wtedy, gdy

demokratycznie wybrane partie realizują swoje demokratyczne uprawnienia.
Lecz jeśli jakaś partia swą wyraźnie
prawicoworadykalną, ekstremistyczną, rasistowską aktywnością niszczy
demokrację, to każdy burmistrz nie
tylko może, ale ma obowiązek bronić
demokracji. Do tego zobowiązani są
wszyscy obywatele Niemiec. To jest
wyraźnie zapisane w artykule pierwszym naszej konstytucji.
– Do udziału w demonstracji zostali zaproszeni Polacy, ale przyjechali
nieliczni. Czy nie obawiają się panie,
że gdyby przybyli liczniej, powiedziano by: ach, znów ci Polacy chcą
mieszać się w nasze sprawy?
Annett Freier: – Ja w to nie wierzę,
choć jest jeszcze wiele uprzedzeń, które wykorzystują naziści. One wynikają
z braku kontaktów i wtedy padają na
żyzny grunt. Przypomnę dzień, gdy
do wioski Viereck, tej samej, która 11
sierpnia stała się tak głośna, przyjechał
chór z Polic. Został przyjęty z wielką
pompą i zachwytem. Wszędzie tam,
gdzie mieszkańcy mają osobiste kontakty z Polakami, nie mówią, że Polacy

wyłącznie kradną samochody i ukradli
kawę w supermarkecie.
Tina Rath: – Gdy organizowaliśmy spotkanie przygotowawcze do
demonstracji, na które zaprosiliśmy
również Polaków, nie było żadnych
negatywnych reakcji. Wręcz przeciwnie: gdy uczestnicy spotkania
usłyszeli, że będą oni również u siebie mobilizować ludzi do udziału
w demonstracji, bardzo się cieszyli.
– Anklam, gdzie panie mieszkają, ma w niemieckich mediach nie
najlepszy wizerunek. Neonaziści są
w Anklam stosunkowo silni, dlatego
pisze się, że to „brunatny zakątek”
i „brunatna twierdza”. Czy czujecie
to panie w swojej pracy?
Annett Freier: – Cóż, nie mogę
powiedzieć, że zupełnie nie. Nie
sprzeciwiano się u nas aktywności
neonazistów, gdy zaczęli budować
swoje struktury i rzeczywiście trafili
na sprzyjający grunt. Ale to w żadnym razie nie znaczy, że całe Anklam jest brunatne, wszyscy jego
mieszkańcy! Klimatowi przyzwolenia
pozwolił rozwinąć się brak reakcji

osób odpowiedzialnych, polityków,
społeczeństwa obywatelskiego. Gdy
neonaziści stali się widoczni, wielokrotnie mówiliśmy mieszkańcom,
że jeśli nie chcą mieć negatywnego
wizerunku, muszą się przeciwstawić
i pokazać, że jest też inne Anklam.
Powiedzieć wyraźnie neonazistom:
nie jesteście tu dobrze widziani,
a wtedy media to zauważą. Tak się
nie stało i w takim klimacie naziści mogli inwestować. Mają teraz
w Anklam trzy duże nieruchomości,
gdzie organizują szkolenia, koncerty,
handel. Odwrócić to jest o wiele
trudniej niż gdyby reakcja była na
początku, jak w Viereck. W Viereck
to się udało, dlatego neonaziści nie
chcą już tam organizować w przyszłym roku swego festynu. Poczuli
się absolutnie niepożądani. Mieszkańcy Anklam również muszą coś
podobnego zrobić. Oczywiście, Pasewalk sam tego nie zorganizował,
lecz z wieloma partnerami. A zatem
mieszkańców Anklam też trzeba
wesprzeć, tyle że miasto wpierw
musi wyraźnie powiedzieć, że tego
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chce. Nie tylko burmistrz, ale społeczność, a wtedy może liczyć na
szerokie wsparcie.
 Rozmawiał Andrzej KOTULA
DemokratieLaden Anklam (Sklep z Demokracją) działa od marca 2011 r.,
przeciwstawia się prawicowemu radykalizmowi. Placówka informacyjna,
miejsce dyskusji i spotkań, prowadzone przez Annett Freier i Tinę Rath,
wspierane przez stowarzyszenia, instytucje i obywateli. Współpracuje m.in.
z „Demokratycznym Stowarzyszeniem
Wschodniego Przedpomorza na rzecz
Kultury Politycznej”. Projekt Krajowej
Centrali ds. Kształcenia Politycznego
Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Nocą w marcu br. przeciwnicy DemokratieLaden zasmarowali farbą jego witrynę.

III

AKTUALNOŚCI

■■ AMBASADOR Polski w RFN
Marek Prawda kończy sześcioletnie
urzędowanie w Berlinie. Pożegnalne przyjęcie na jego cześć wydał
prezydent Niemiec Joachim Gauck
i za pracę na rzecz porozumienia
polsko-niemieckiego odznaczył go
Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu
Zasługi RFN. Przyjęcie, w czasie którego jego imieniem Marka
Prawdy nazwano szczep winorośli,
wydała też Cornelia Pieper, wiceminister spraw zagranicznych RFN,
pełnomocnik rządu Niemiec ds.
kontaktów z Polską. Ambasador
udzielił obszernego wywiadu gazecie „Der Tagesspiegel”. Zachęcał
w nim do odwiedzania Polski, m.in.
zmieniającego się wciąż Wrocławia,
przypomniał po raz kolejny o złym
stanie połączeń kolejowych Wrocław – Berlin i Szczecin – Berlin.
Stwierdził: „W drodze do Berlina
trzeba zmieniać lokomotywy, bo
linia w Niemczech nie jest zelektryfikowana i pociągi muszą jechać
wolniej. To jest konkretny przykład
Europy dwóch prędkości”.
■■ 1 WRZEŚNIA, rocznica napadu
Niemiec hitlerowskich na Polskę,
jest w RFN od 1957 roku Dniem
Przeciw Wojnie (Antikriegstag).
W 73. rocznicę napadu na Polskę
rocznicowe uroczystości i manifestacje odbędą się w całych Niemczech. W Polsce, oczywiście, też.
■■ 60. URODZINY obchodził Marcus Meckel, teolog, ostatni minister spraw zagranicznych NRD,
uczestnik rozmów 2+4, wieloletni
poseł do Bundestagu (SPD) i szef
niemiecko-polskiej grupy parlamentarnej. W Berlinie wydano
na jego cześć przyjęcie. Sekretarz
stanu w MSZ Michael G. Link
podkreślał szczególną rolę Meckela
dla pojednania z Polską.
■■ PREZYDENT RFN Joachim
Gauck uczestniczył w obchodach 20.
rocznicy rasistowskiego napadu na
azylantów w Rostocku-Lichtenhagen. Tysiące ludzi demonstrowało
przeciw ksenofobii i rasizmowi.
■■ W MAGDEBURGU otwarto wystawę „Otto I Wielki i Cesarstwo
Rzymskie”. Sprowadzono na nią
350 bezcennych eksponatów z całego świata, także z Rzymu, m.in.
insygnia cesarza Maksencjusza
z IV wieku. Otto I (912-973) był
księciem saskim i królem Niemiec.
W 962 r. papież Jan XII koronował
go w Rzymie na cesarza Świętego
Cesarstwa Rzymskiego. W 1000 r.
jego wnuk, Otto III, spotkał się
w Gnieźnie z Bolesławem Chrobrym.
■■ UTWÓR Constantina Regameya, kompozytora polsko-szwajcarskiego, napisany w 1942 r.■
w Warszawie, rozpoczął w Weimarze doroczny Festiwal Sztuki.
Koncert inauguracyjny upamiętnił
ofiary Buchenwaldu. Przemawiał
Marian Turski, polski historyk
i dziennikarz żydowskiego pochodzenia, w czasie II wojny światowej
więzień getta w Łodzi, AuschwitzBirkenau i Buchenwaldu.
■■ W URZĘDZIE Kanclerskim
w Berlinie odbyło się unijne
spotkanie w sprawie biopaliw.
Opłacalność ich produkcji doprowadziła do dzikiego karczowania
lasów tropikalnych. UE chce to
powstrzymać.
■■ LEKARZE z Lipska alarmują, że
szybko przybywa chorych na astmę.
Wśród przyczyn astmy u dzieci
wymieniają nadmierną schludność
i sterylność wychowania.
■■ 7000 NIEMIECKICH przedsiębiorców oceniło, że ich sytuacja
w sierpniu była trochę gorsza niż
w lipcu. W nadchodzących miesiącach spodziewają się znaczących
spadków. Po raz pierwszy od trzech
lat spada niemiecki eksport.
■■ W NIEMCZECH pracuje 760
tys. emerytów, o 60 proc. więcej
niż w 2000 r. 120 tys. z nich ma
więcej niż 75 lat.
■■ METEOROLOGOWIE twierdzą,
że 31 sierpnia skończy się tegoroczne lato. 
(b.t.)
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■■ WOLIN, 15 września: Polsko-Niemieckie Ottonowe Święto
Plonów. Obchody „Święta Plonów”, które jednocześnie będą
uczczeniem 887. rocznicy rozpoczęcia misji chrystianizacyjnej przez Ottona z Bambergu.
W programie imprezy m.in. zawody wędkarskie (godz. 9-16)
na akwenie cieśniny Dziwna
oraz uliczny korowód maszyn
i pojazdów rolniczych. Główne
obchody „Święta Plonów” odbędą
się w wolińskim amfiteatrze.
Tam m.in. prezentacja wieńców
dożynkowych, wykonanych przez
poszczególne sołectwa gminy
Wolin oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych gmin z Niemiec,
tradycyjne dzielenie się chlebem,
prezentacje stoisk poszczególnych
gmin i sołectw, a na nich m.in.
wyroby i przetwory kuchni regionalnej, rękodzieła artystycznego,
a także zebrane plony. Na scenie
odbędą się występy zespołów
ludowych oraz prezentacja bajki
„Złota Gęś” w wykonaniu dzieci
z Troszyna. W czasie całodziennych obchodów zostaną także
zorganizowane liczne konkursy,
m.in. na najpiękniejsze stoisko
dożynkowe i najpiękniejszy wieniec dożynkowy, przeciąganie
liny, rzut na odległość patelką
gospochy, bieg w czteroosobowych
spodniach. Organizator: Ośrodek
Kultury Gminy Wolin.
Interesuję się Polską, ponieważ interesuję się Niemcami.
Peter Bender (1923-2008),
historyk i dziennikarz, propagator polityki wschodniej
kanclerza Brandta, w latach
1973-75 korespondent ARD
w Warszawie.
■■ ŁOBEZ, 21-23 września: PolskoNiemieckie Święto Wsi. Celem projektu jest kontynuowanie i rozwój
wzajemnej współpracy pomiędzy
zaprzyjaźnionymi grupami z Łobza,
Wiek i Binz. Projekt jest elementem większego spotkania, jakim
będą gminne dożynki. W ramach
polsko-niemieckiej części projektu
odbędą się: warsztaty muzyczne
z udziałem zespołu hejnalistów
Wieker Blasmusik e.V. z Wiek na
Rugii, Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Łobeskiego Domu Kultury i Kapeli
Ludowej „Łobuziacy”. Obok warsztatów muzycznych odbędą się także
warsztaty rękodzieła ludowego,
wyplatania wieńców i ozdób dożynkowych, turniej szachowy, gry
i zabawy integracyjne, korowód
dożynkowy. Organizator: Łobeski
Dom Kultury.
■■ WOLIN, 31 sierpnia – 8 września: plener i warsztaty „Polsko-niemieckie spotkania sztuki
Wolin-Usedom”. Spotkanie młodych artystów z Polski i Niemiec.
W programie m.in. wystawa
prac oraz plener malarski na
terenie Błoni nad rzeką Dziwną.
Podczas pleneru (31 sierpnia –
6 września) mieszkańcy będą
mogli brać udział w warsztatach
prowadzonych przez artystów. Po
zakończeniu pleneru odbędzie
się wystawa prac. Organizator:
Ośrodek Kultury Gminy Wolin.
■■ KOSZALIN, 27-30 września:
Festiwal Zespołowej Muzyki
Akordeonowej – warsztaty polsko-niemieckie. Projekt z udziałem
muzyków z Koszalina, Wolgastu,
Neubrandenburga i Greifswaldu.
Program obejmuje trzydniowe
warsztaty, połączone z wykładami, prezentacjami zespołów oraz
koncertami inauguracyjnym
i galowym. Organizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
Finansowe wsparcie powyższych
projektów: INTERREG IV A (Fundusz Małych Projektów).
ola
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PORTAL

Ren, Odra, Niemen

WYBIERZMY SIĘ

Rzeki Europy
W PIĄTEK (31 sierpnia)
startuje „Historia w biegu.
Rzeki jako europejskie miejsca
pamięci” („Geschichte im
Fluss. Flüsse als europäische
Erinnerungsorte”), nowy
portal internetowy, którego
pomysłodawcą, redaktorem
i moderatorem jest berliński
dziennikarz i pisarz Uwe
Rada, a promotorem
Federalna Centrala Kształcenia
Politycznego.
Na początek portal prezentować będzie trzy rzeki: Ren,
Odrę i Niemen, o których pisze
dwudziestu sześciu historyków
i dziennikarzy z siedmiu państw,
w tym oczywiście z Polski, także
ze Szczecina. Dzieje rzek oraz leżących nad nimi miast i regionów
przedstawiane będą w artykułach,
interaktywnych mapach, cytatach
z literatury pięknej, m.in. Adama
Mickiewicza, w wywiadzie z historykiem Andreasem Kossertem
i w bogatym serwisie filmowym
i fotograficznym (autorka zdjęć:
Inka Schwand z Berlina). Portal będzie się rozwijał, artykuły
ZAPROSZENIE

Fot. Inka SCHWAND

będą na bieżąco modyfikowane
i uzupełniane. W przyszłym roku
dołączone zostaną Łaba i Dunaj.
W piątek Uwe Rada i prezydent
Federalnej Centrali Kształcenia
Politycznego Thomas Krüger zaprezentują portal na konferencji
prasowej w Berlinie.
Adres portalu: www.bdb.de/geschichteimfluss

Uwe Rada jest publicystą gazety „die tageszeitung”, autorem
licznych artykułów o sprawach polsko-niemieckich, Polsce i Europie
Wschodniej, książek m.in. o krajach
nadbałtyckich, Berlinie, Odrze („Die
Oder”, 2005, 2009), pograniczu polskoniemieckim („Zwischenland”, 2008)
i Niemnie („Die Memel”, 2011). 

(b.t.)

Bezpłatne szkolenie z Funduszu Małych Projektów!

Masz projekt – złóż wniosek
STOWARZYSZENIE Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania
(SGPEP) zaprasza na szkolenie:
„Wytyczne dla wnioskodawców,
sposób sporządzania
i składania wniosków w ramach
Europejskiej Współpracy
Terytorialnej INTERREG IV
A (Fundusz Małych Projektów
– kontynuacja.)”.
Fundusz (FMP) wdrażany jest
wspólnie przez SGPEP (partner
wiodący) i Kommunalgemeinschaft
Europaregion POMERANIA e.V.
(partner projektu). Na okres od
1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2015
roku na realizację Małych Projektów
przyznano dofinansowanie w wysokości 3,335 mln euro, z czego
dla polskiej strony 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 niekomercyjne podmioty.?Zadaniem Funduszu Małych Projektów
w ramach programu Interreg IV
A jest wspieranie nowych lub już
istniejących polsko-niemieckich

kontaktów transgranicznych. Realizowane w ramach FMP działania
powinny przyczyniać się do poprawy wzajemnego porozumienia
społeczności mieszkających po obu
stronach granicy polsko-niemieckiej.

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.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie SGPEP (al. Wojska Polskiego 164),
20 września w godz. 10-13.30. Jest
bezpłatne, liczba miejsc ograniczona.
Zadecyduje kolejność nadesłanych
zgłoszeń. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej
www.pomerania.org.pl. Na zgłoszenia
czekamy do 14 września.
Szkolenie jest współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i budżetu
państwa w ramach projektu „Fundusz Małych Projektów INTERREG
IV A kontynuacja”.

ola

POMORZANIE

Hermann Stöhr (1898-1940)

31 SIERPNIA 1939 roku,
w przeddzień wybuchu drugiej wojny światowej, szczecińskie gestapo
aresztowało Hermanna Stöhra. Wyprowadzono go z domu nieopodal
Jasnych Błoni, przy ówczesnej We-

berstrasse 12, dziś Juliana Tuwima
12. Odmówił wstąpienia do armii
i złożenia przysięgi na wierność
Hitlerowi. Nie chciał iść na wojnę
przeciwko Polsce.
Hermann Stöhr urodził się
w 4 stycznia 1898 r. w Szczecinie. Tu ukończył gimnazjum. Jako ochotnik walczył w pierwszej
wojnie światowej, z której wrócił
porażony jej okrucieństwem. Ukończył studia ekonomiczne i prawnicze, pracował w instytucjach
pomocy społecznej w Berlinie, był
pastorem. Pisał książki poświęcone kwestiom socjalnym. W 1929
roku opublikował artykuł, w którym
pisał o konieczności odpokutowania przez Niemcy winy za rozbiory
Polski. Z tego powodu stracił pracę. Po dojściu nazistów do władzy
wspierał Żydów. W 1936 r. założył
prywatne wydawnictwo ekumeniczne. Dużo pisał o polskim Kościele
ewangelickim. W marcu 1939 r.
odmówił wstąpienia do służby wojskowej. 31 sierpnia 1939 r. został

aresztowany, osadzony w Torgau,
potem w Berlinie i skazany na
śmierć. Został ścięty 21 czerwca
1940 r. w Berlinie-Plötzensee.
Wyrok unieważniono dopiero
w 1997 r. Imię Hermanna Stöhra
nosi plac przed Dworcem Wschodnim w Berlinie. Pamięć o nim kultywuje Biblioteka Pokoju i Muzeum
Antywojenne w Berlinie, berlińskie
Stowarzyszenie Pracy Społeczno-Kulturalnej, dzielnica Berlin-Kreuzberg. W 1985 r. ukazała się
książka Eberharda Röhma „Sterben
für den Frieden. Spurensicherung:
Hermann Stöhr (1898-1940) und
die ökumenische Friedensbewegung”.
– Hermann Stöhr to jedyny pastor
niemieckiego Kościoła ewangelickiego, który odmówił służby w wojsku
hitlerowskim i został stracony –
mówił dwa lata temu ks. Sławomir
J. Sikora, proboszcz szczecińskiej
parafii ewangelickiej.
Jutro mija 73. rocznica aresztowania Hermanna Stöhra.  (b.t.)

■■ SZCZECIN, 1 września: Koncert
finałowy V Międzynarodowego
Festiwalu Organowego. W programie m.in. II Symfonia d-moll
Carla Loewego (1837) w wykonaniu
Orkiestry Festiwalowej Iacobi Maioris pod dyrekcją Kingi Rozkrut.
Będzie to prawdopodobnie pierwsze
wykonanie tej symfonii od 1857
r. (katedra św. Jakuba, godz. 20).
■■ CHOJNA, 1 września: III Letni Festiwal Wędrowny „Na gotyckim szlaku”. Koncert „Sturm
und Drang”, wykonawcy: Grzegorz
Lalek (skrzypce), Orkiestra FAMD
pod dyr. Pawła Osuchowskiego
(kościół Mariacki, godz. 19). Uwaga:
tydzień temu koncert odbył   się
w Templinie. Bardzo pozytywną
recenzję zamieścił „Nordkurier”.
■■ DARŁOWO, 8 września: wojewódzka inauguracja Europejskich
Dni Dziedzictwa „Tajemnice codzienności” (kościół Mariacki, godz.
10.30). EDD w całym województwie
potrwają do końca września.
■■ GREIFSWALD, X Noc Kultury
(14 września, godz. 18-24, Stare
Miasto). W programie: zwiedzanie
karceru studenckiego (godz. 22
i 22.30), podróż do czasów malarza
epoki romantyzmu Caspara Davida Friedricha (Centrum Caspara
D. Friedricha, godz. 18), koncerty
w księgarni Scharfe: muzyka wczesnego baroku (godz. 18) i recital
kontrabasisty Gregora Szramka
(godz. 22.30), koncert „Blind Date”
w kawiarence Lichtblick (godz.
19), muzyka organowa, utwory
Telemanna i Händla (kościół Mariacki, godz. 21). Szczegóły: www.
greifswald.de/unterwegs-in-greifswald/kunstkultur.
■■ GREIFSWALD, IV Festiwal Wolnych Teatrów Lalek FANTAKEL:
„Śpiąca królewna” (22 września,
Biblioteka Miejska, godz. 10.30),
„Podróż do wnętrza Ziemi” (23
września, Dom Kultury St. Spiritus,
godz. 16).
■■ BERLIN. Długa Noc Ilustracji
(31 sierpnia, spotkania z ponad stu
ilustratorami w galeriach i muzeach; www.langenachtderillustration.de); Długa Noc Religii (1 września, można zwiedzać kilkadziesiąt
świątyń różnych religii i wyznań;
www. langenachtderreligionen.de),
doroczny Musikfest Berlin, do 18
września koncerty najlepszych orkiestr Europy i USA; www.berliner-■
festspiele.de), IFA – Internationale
Funk Ausstellung (31 sierpnia – 5
września, http://b2b.ifa-berlin.com);
XII Międzynarodowy Festiwal Literatury (4-15 września, z Polski:
Iwona Chmielewska, Gabriela Cichowska oraz Adam Jaromir, pisarz
polsko-niemiecki, Uri Orlev, pisarz
polsko-izraelski, Bohdan Piasecki,
pisarz polsko--brytyjski; www.literaturfestival.com), ILA – Berlin Air
Show, Międzynarodowa Wystawa
Lotnicza na lotnisku Schönefeld, 300
samolotów z 45 państw (11-16 września, www.ila-berlin.de), Berliner
Art Week (11-16 września, lotnisko
Tempelhof, dziesiątki galerii z całego
świata; www.berlinartweek.de).
■■ UECKERMÜNDE, 28 września:
Inauguracja II Międzynarodowego
Konkursu Wokalnego im. Giulia
Perottiego. Konkurs potrwa do
4 października, wezmą w nim
udział młodzi soliści z kilkunastu państw, także z Polski, m.in.
ze Szczecina.   Giulio Perotti był
jednym z najwybitniejszych śpiewaków świata w XIX w. Urodził
się w Ueckermünde, a kształcił
m.in. w Szczecinie. 
(b.t.)
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