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Tworzyć własną jakość

Jeśli nam zależy…

z Joanną Kościelną, pomysłodawczynią festiwalu filmowego Konstelacja Szczecin

Fot. Robert STACHNIK

17-19 PAŹDZIERNIKA, już po
raz trzeci, odbędzie się polsko-niemiecki przegląd filmów gwiazd
kina urodzonych w Szczecinie. Tym
razem organizatorzy skupią się
na twórczości Heinricha George
(1893-1946). Festiwal otrzymał dofinansowanie w ramach unijnego
projektu Fundusz Małych Projektów
Interreg IVA. W latach ubiegłych
na pokazach filmów brakowało
wolnych miejsc.
KŁOPOTLIWE ROCZNICE:

– Szczecin nie jest kojarzony
z wielką i światową sztuką filmową,
tym niemniej pochodziło stąd wielu
aktorów, uważanych za gwiazdy niemieckiego i światowego kina okresu
międzywojennego. Pani postanowiła
te gwiazdy przypomnieć. Skąd pomysł na taki przegląd filmowy?
– Jak to bywa w takich sytuacjach, zadecydował przypadek.
Pracowałam jako dziennikarka dla
portalu Stetinum.pl i pisałam artykuły

o mniej lub bardziej znanych szczecinianach. Pierwszy powstał o aktorce
Dicie Parlo, potem kolejne, i okazało
się, że takich osób jest sporo. Pomyślałam sobie: ja znam tych aktorów,
ich historie, często dramatyczne, oraz
filmy, w jakich grali, ale większość
mieszkańców Szczecina nic o nich
nie wie, bo niemieckie kino przedwojenne jest w Polsce prawie nieznane.
Pomyślałam też, że nie musimy kopiować innych festiwali, że możemy
mieć coś absolutnie własnego, festiwal szczecińskich gwiazd. Początki
nie były łatwe, bo nie mogły być
łatwe: byłam studentką, nie miałam
żadnego doświadczenia i żadnych
znajomości. Trafiłam do pana Pawła
Bartnika, dyrektora biura SGP Euroregionu Pomerania, któremu Konstelacja Szczecin zawdzięcza to, że
istnieje, czyli wszystko. Dzięki niemu
trafiałam dalej, do innych ludzi, m.in.
do pana Marka Sztarka, który był
wtedy dyrektorem instytucji Szczecin 2016. Życzliwość prof. Adama
Makowskiego, dyrektora Instytutu
Historii i Stosunków Międzynarodowych US, sprawiła, że Konstelacji
od początku towarzyszy konferencja
naukowa, organizowana przez dr.
Radosława Skryckiego. Dzięki dr. Janowi Macholakowi, dyrektorowi Archiwum Państwowego w Szczecinie,

sprowadzamy filmy dokumentalne
z Archiwum Federalnego w Berlinie
(Bundesarchiv). Współpraca z dr. Dariuszem Kacprzakiem, wicedyrektorem Muzeum Narodowego w Szczecinie, zaowocowała wystawą fotosów
filmowych i sukcesem II Konstelacji.
– Jest pomysł na festiwal. Ale
trzeba dotrzeć do filmów, instytucji,
wybrać temat przewodni i zebrać
pieniądze. Przejść całą drogę organizacyjną. Nie jest to łatwe.
– To było chyba dla mnie najtrudniejsze doświadczenie. 21-letnia dziewczyna nie była dobrym
partnerem do rozmów. Nikt mnie
praktycznie nie znał. Zdarzało się,
że kto coś obiecał, a potem się wycofywał. Prosiłam innych o pomoc
i tak udało się nawiązać kontakty
w Niemczech. Poznałam wspaniałe
osoby, które bardzo mi pomogły,
Agatę Wiśniewską-Schmidt i Magdę Gębalę z Krajowego Muzeum
Pomorskiego w Greifswaldzie. Dotarłyśmy do niemieckich, francuskich
i polskich instytucji, które są właścicielami filmów, do Federalnego
Archiwum Filmowego, Fundacji
Murnau, Gaumont, Roissy Films,
Tamasa Distribution, do Filmoteki
Narodowej.
Dokończenie na str. II

W UBIEGŁYM tygodniu polscy
przestępcy napadli na niemieckich
policjantów w pobliżu przejścia
granicznego Dobieszczyn/Hintersee.
Jeden ranił policjanta, odebrał mu
broń i skradł radiowóz. W Eggesin napadł potem na 74-letniego
mężczyznę, któremu grożąc bronią
również skradł samochód. Przestępów schwytano. Współpracowały
przy tym policje polska i niemiecka.
Od dawna media niemieckie
informują o wzroście przestępczości
na pograniczu. Informacje o kradzieżach i napadach codziennie
zamieszcza niemiecka prasa. Według
statystyk, Polacy są sprawcami
aż jednej trzeciej przestępstw na
niemieckim pograniczu. To bardzo
dużo!
Autostrada A 11 i szosy w pobliżu
przejść Lubieszyn i Dobieszczyn
znane są jako miejsca przerzutu
samochodów kradzionych w innych
częściach Niemiec i Europy. Trafiają
do Polski, potem część z nich jedzie
dalej na wschód. Muszą przejechać
całą Polskę, żeby tam trafić.
Policja niemiecka zachęca obywateli do umieszczania na rowerach,
maszynach rolniczych i budowlanych, które giną najczęściej, kradzione głównie prywatnym osobom,
specjalnych kodów, podobnie jak
w samochodach. Wydaje się że w tej
sytuacji polskie służby wciąż są zbyt
bierne. To się musi zmienić, jeśli
zależy nam na dobrym imieniu
Polski i Polaków.
Bogdan TWARDOCHLEB

100-lecie Wernhera von Brauna, 70-lecie rakiety V-2

Andrzej KOTULA

Szkielety wyciągane z szaf
RAKIETY V-2 można zobaczyć w bardzo odległych od
siebie miejscach: w Muzeum Historyczno-Technicznym
Peenemünde na wyspie Uznam i w… Teksasie, tuż przy granicy
meksykańskiej, w amerykańskiej bazie wojskowej Fort Bliss
na obrzeżach El Paso, gdzie działa niemiecka wojskowa szkoła
lotnicza. W niemieckim muzeum stoi atrapa, a na amerykańskiej
pustyni oryginał.
– CZY 3 października świętujecie, obok rocznicy zjednoczenia Niemiec, również rocznicę
pierwszego udanego startu V-2?
– zapytałem kiedyś komendanta
szkoły, zerkając na stojącą nieopodal rakietę.
– Mamy lepsze rocznice do
świętowania – odparł krótko.
– Czy w muzealnym sklepiku
nadal można kupić na pamiątkę
modele rakiet V-2 z datą 3.10.1942
i napisem Made in Germany?
– pytam kuratora muzeum w Peenemünde.
– Wyrzuciłem je z muzeum – odpowiedział równie jednoznacznie.
* * *
Temat: „Wernher von Braun
i Peenemünde” jest jak polityczny gorący kartofel, jak szkielet
regularnie wypadający z szafy
historycznego rozrachunku i pamięci. Od dziesięcioleci nie schodzi
z nagłówków niemieckich mediów.
Przed zjednoczeniem Niemiec
nie parzył tak bardzo, bo po 1945 r.
Peenemünde było najpierw sowiecką, a potem enerdowską bazą
wojskową, a więc nadal – jak od
1936 r. – strefą zamkniętą. Kłopoty
zaczęły się wkrótce po zjednoczeniu, demilitaryzacji i komunalizacji terenu bazy oraz utworzeniu

muzeum. Głównie z powodu Wernhera von Brauna, który ciągle,
35 lat po śmierci, budzi namiętności. Jego moralny cynizm i polityczny koniunkturalizm jest
podkreślany równie często, jak
konstruktorski geniusz i wizjonerstwo. Jako cywilny pracownik
najpierw Reichswehry, potem
Wehrmachtu, od 1937 r. dyrektor
ośrodka w Peenemünde i członek
NSDAP, następnie również oficer
SS, był twórcą jednej z hitlerowskich Wunderwaffe – rakiety V-2,
którą pod koniec wojny bombardowano m.in. Londyn i Antwerpię.
W 1945 r. oddał się do amerykańskiej niewoli i pod osłoną Departamentu Wojny USA, w ustronnym
Fort Bliss, kontynuował prace nad
bronią rakietową, tym razem jako
obrońca wolnego świata przed sowieckim zagrożeniem. W III Rzeszy
korzystał z finansowej koniunktury,
zrodzonej przez remilitaryzację
państwa, z protektoratu wpływowych dygnitarzy, Alberta Speera,
ministra uzbrojenia, i Heinricha
Himmlera, szefa SS, z desperackiego marzenia Hitlera o nowej
broni, która odwróci bieg wojny –
w USA sprzyjała mu koniunktura,
stworzona przez wojnę koreańską
i szok, że Moskwa zaczyna wy-

przedzać Amerykę w kosmicznym
wyścigu. Zasłynął jako twórca
rakiety Saturn V, która amerykańskim astronautom pozwoliła
wylądować na Księżycu.
Przetrwała tylko jedna fotografia ze spotkań von Brauna
z Adolfem Hitlerem. Powszechnie
znane są zdjęcia, na których jest
z amerykańskimi prezydentami,
Dwightem Eisenhowerem i Johnem F. Kennedym.
Odznaczany był najwyższymi
orderami III Rzeszy (wojskowymi)
i USA (cywilnymi). Tytuł profesora
otrzymał od Adolfa Hitlera, stanowisko wicedyrektora NASA – od
rządu USA. On – sturmbannführer
(major) SS.
* * *
Jesień 1992 roku. Zbliża się
3 października, druga rocznica
zjednoczenia Niemiec, od niedawna święto państwowe RFN.
Rozchodzi się wieść, że Federalny
Związek Przemysłu Lotniczego
i Kosmicznego oraz chadecki
wiceminister gospodarki rządu
federalnego zamierzają hucznie
uczcić przypadającą również tego dnia 50. rocznicę pierwszego
udanego startu rakiety A-4 (Aggregat-4), potem przemianowanej
przez Goebbelsa na V-2 („Vergeltungswaffe” – „broń odwetowa”),
tyle że jako rocznicę… „narodzin
kosmonautyki”! I gdzieżby indziej,
jak nie w Peenemünde. Wybucha
skandal. Na pomysłodawcach
i organizatorach obchodów suchej
nitki nie zostawiają niemieckie
media. Odcinają się od nich po-

Fragment silnika rakietowego w Peenemünde
litycy wszystkich partii, również
współrządzących CDU i FDP.
Protesty i zjadliwe komentarze
dochodzą z całego świata, szczególnie z Wielkiej Brytanii, Holandii,
Belgii i Francji, państw których
obywatele osobiście doświadczyli,
czym jest owa „kosmiczna” technologia (wskutek rakietowego
ostrzału zginęło 3 tysiące Brytyjczyków). Uroczystości odwołano
w ostatniej chwili.
* * *
Obecna ekspozycja muzeum
w Peenemünde, w odróżnieniu od
poprzedniej z 1992 r., informuje
o zatrudnianiu przy produkcji
rakiet robotników przymusowych,
więźniów obozów koncentracyjnych i jeńców wojennych, a także o morderczych rezultatach
ostrzałów zachodnioeuropejskich

Fot. Bartosz TURLEJSKI

miast. W 2003 r. była tu prezentowana głośna wystawa „Zbrodnie
Wehrmachtu”. W 2002 r. muzeum
otrzymało brytyjski Krzyż z Coventry („Cross of Nails”) za zasługi
dla pojednania między narodami.
Jednak nadal nie cichną zarzuty, że proporcje w prezentacji
naukowego i zbrodniczego charakteru ośrodka w Peenemünde
i okrucieństw wobec więźniów
są zniekształcone. Że zbrodnie
nikną w blasku „księżycowych
marzeń” i technicznego geniuszu.
Że von Braun jest gloryfikowany
bardziej niż potępiany. Polacy mają
pretensje, że brak jest w muzeum
informacji o udziale Armii Krajowej w rozpracowaniu i w efekcie
zniszczeniu Peenemünde.
Dokończenie na str. II-III
8537-12-A
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– Przed nami trzecia Konstelacja
Szczecin. Każda ma swój temat przewodni. Podczas pierwszej pokazała pani głośny
i chyba najbardziej znany z tego okresu
film „Kolberg”. Drugą edycję poświęciła
pani Dicie Parlo.
– Pierwsza Konstelacja miała charakter
przekrojowy. Wybraliśmy filmy najbardziej
charakterystyczne dla danego aktora. Dla
Heinricha George były to filmy „Metropolis”,
„Berlin-Alexanderplatz” i „Kolberg”. Siłą rzeczy „Kolberg” przyciągnął najwięcej widzów.
Ma otoczkę filmu zakazanego i tajemniczego, bo bardzo rzadko był pokazywany.
Projekcja odbywała się w największej sali
kinowej Szczecina, a ludzie i tak siedzieli na
schodach. Druga Konstelacja poświęcona
była Dicie Parlo, mojej ulubionej aktorce,
która ma bardzo piękną biografię. Jest aktorką nietuzinkową i myślę, że mogłaby być
marką miasta. Dlatego bardzo chciałam ją
promować i robię to cały czas, bo dobrze by
było, gdyby Szczecin był bardziej widoczny
na kulturalnej mapie Polski, nawet Europy,
a Dita była przecież aktorką o światowej
sławie, zagrała główną, właściwie jedyną
żeńską rolę w „Towarzyszach broni” Jeana
Renoira, w „Atalancie” Jeana Vigo, interesował się nią sam Orson Welles.
– Czy to prawda, że dzięki pani dociekliwości uaktualniono w encyklopediach
datę urodzin Dity Parlo?
– O Dicie jako aktorce wiemy sporo, ale
o jej prywatnym życiu prawie nic i dlatego zdarzają się pomyłki. Można spotkać
zapisy, iż Parlo była aktorką polską albo
węgierską. Nie bardzo miałam do czego
się odwołać, bo nikt jeszcze nie napisał
jej biografii, co jest dziwne, zważywszy
na to, w jak ważnych dla historii kina
filmach grała; i to nie role drugoplanowe,
lecz główne. Pomocny okazał się artykuł,
napisany przez męża Parlo po jej śmierci.
To on podał, że Dita urodziła się 4 września 1908 roku i że nie urodziła się jako
Dita Parlow. Trzeba to było zweryfikować.
Zaczęłam szukać w szczecińskim archiwum
materiałów. Trochę bawiłam się w Sherlocka Holmesa, znalazłam jej akt urodzenia
– i przynajmniej ta tajemnica się wyjaśniła.
– W tym roku bohaterem festiwalu
będzie Heinrich George.
– Spośród wielu filmów, w których
zagrał, trudno mi było wybrać te czterypięć, które pokażemy. Jeśli pokazuję

Heinricha George jako aktora, muszę
pokazać też filmy propagandowe. Chciałabym, żeby widzowie je oglądali na dwa
sposoby. Z jednej strony pamiętając, że
są to filmy propagandowe, ale też, że
oglądamy wielkiej klasy sztukę aktorską.
Z wybranych filmów tylko jeden nie jest
propagandowy, to piękny melodramat
o trudnej miłości ojca do córki. W sezonie 1938/1939 grany był w Polsce
pod tytułem „Marnowana córka”, a jego
niemiecki tytuł to „Heimat”. Film jest
ciekawy nie tylko ze względu na wybitne
aktorstwo (gra tu także Zarah Leander),
lecz na fakt, że towarzyszy mu muzyka
Jana Sebastiana Bacha.
– Czy nie obawia się pani, że III
Konstelacja będzie najtrudniejsza w odbiorze? Sięgacie po kino propagandowe
z głośnym i zakazanym filmem „Żyd
Süss” z 1940 roku. By go wyświetlać, potrzebna była zgoda Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Niemiec. Przed
projekcją musi być też specjalny wstęp
historyka.
– Niemcy tego filmu prawie w ogóle
nie pokazują. Bardzo trudno było go zdobyć. W Niemczech stwierdzono jednak,
że poradzimy sobie z tym filmem i że
będziemy umieli go widzom wyjaśnić.
Z jednej strony bardzo się cieszę, że
będziemy go mogli pokazać, ale z drugiej
martwię, jak zostanie odebrany. Bo pokazuję widzom film, ale też opowiadam
czyjeś życie. Nie chciałabym Heinrichowi
George „zrobić krzywdy”, bo znów przylepiona zostanie mu „łatka” nazisty. On
nie był nazistą. Polityka za bardzo go nie
interesowała, ale w tym czasie wszyscy
artyści w III Rzeszy musieli dokonywać
trudnych wyborów. W takich czasach żyli.
Ferdinad Merian, który grał główną rolę
w tym filmie, został do tego zmuszony.
Powiedziano mu, że gdy odmówi, jego
pasierb, który miał żydowskiego ojca,
trafi do obozu koncentracyjnego. Heinrich
George przyjął w tym filmie rolę księcia
wirtemberskiego. Też ugłaskiwał władze,
bo jako dyrektor teatru zatrudniał Żydów
i komunistów, swych dawnych przyjaciół.
Oglądając ten film, patrzymy też na ludzkie tragedie grających w nim aktorów.
– Tegoroczna konferencja naukowa,
która towarzyszy festiwalowi, będzie
miała do odegrania bardzo ważną rolę.
– Tak. Będzie miała za zadanie wytłumaczyć zawiłości tamtych czasów i tam-

DUŻO słyszymy w ostatnich
latach, zarówno w przemówieniach
polityków, jak i fachowych dyskusjach kulturoznawców, o wspólnej
europejskiej kulturze pamięci. Czy
jednak Europie państw narodowych, zmierzających trudną drogą
do ściślejszej jedności, czerpiących
wprost z trudnych doświadczeń, do
jakich w ciągu minionych stuleci
doprowadziły na tym małym kontynencie sprzeczności, coś takiego
jest w ogóle możliwe?
Mając to pytanie w pamięci,
rzućmy polsko-niemieckie spojrzenie na rzeczywistość historycznej
pamięci na wyspie Uznam – w Świnoujściu i na Golm.

Fot.RobertSTACHNIK

tego kina. Chcemy omówić na niej kino
totalitarne, propagandowe. To jest trudny
temat. Wszyscy musimy się do niego dobrze
przygotować. Chcemy położyć nacisk na
dyskusję, debaty i na rozmowy po filmach.
– Jakie są plany na przyszłość? Jak
chce pani rozwijać festiwal?
– Ogromnie popularne są filmy dokumentalne, bo duża jest ciekawość szczecinian dla historii. W tym roku filmów
dokumentalnych nie będzie, ale mogę
zdradzić, że IV Konstelacja w całości będzie poświęcona filmom dokumentalnym
o Szczecinie i Pomorzu od 1897 (wtedy
powstały dwa pierwsze szczecińskie filmy), po filmy z ostatnich lat.
Chcemy, żeby festiwal się rozwijał.
Mamy mnóstwo pomysłów. Nasz festiwal
ma też pokazywać, że sztuka i kultura nie
mają granic, że mogę mówić w Szczecinie o kinie niemieckim, ale jednocześnie
pojechać do Berlina i mówić o kinie
polskim. Chciałam, żeby ten festiwal był
prezentem dla miasta. Od miasta wiele
otrzymałam i chciałam się zrewanżować.
Zależy mi, żeby był bardzo szczeciński.
Mamy się czym chwalić, nie musimy
kopiować innych, możemy zrobić coś
własnego, możemy stworzyć własną jakość z przekonaniem, że jest dobra, że
jesteśmy częścią kultury Europy.
Rozmawiała: Aleksandra WARSKA

III KONSTELACJA SZCZECIN

Program
Kino wobec totalitaryzmu
Konferencja naukowa. Biblioteka Główna US (ul. Tarczyńskiego 1), Sala Strumiańska (III piętro)
Środa, 17 października
Referaty:
Joanna A. Kościelna: „Heinrich George i trudne
wybory artysty w Niemczech międzywojennych” (godz.
9.45-10.15)
Prof. dr hab. Tomasz Kłys (Uniwersytet Łódzki): „Mabuse – nazista czy Żyd?” (godz. 10.15-10.45)
Michał Dondzik (Uniwersytet Łódzki): Od stereotypu do
propagandy. Obraz Żydów w kinie Weimaru i III Rzeszy
(godz. 10.45-11.15)
Dr Miłosz Stępiński (US): Propaganda olimpijska III
Rzeszy a XI Igrzyska Olimpijskie w Berlinie w 1936 roku
w świetle „Volkische Beobachter” (godz. 11.30-12)
Dr Wojciech Wichert (US): Kult przywódcy w III Rzeszy
w filmie propagandowym „Triumf woli” (godz. 12-12.30)
Dr hab. Maciej Szukała (AP, Szczecin): „Propaganda
a prawda historyczna – Fryderyk II w filmie fabularnym
III Rzeszy” (godz. 12.30-13)
Dyskusja
Czwartek, 18 października
Referaty:
Prof. dr hab. Dorota Skotarczak (UAM): „Między rozrywką
a propagandą. „Świat się śmieje” Grigorija Aleksandrowa”
(godz. 9.30-10)
Dr Bronisława Stolarska (Uniwersytet Łódzki): We władzy
utopii. O dokumentalnej twórczości Dżigi Wiertowa (godz. 10-10.30)
Damian Romaniak (US): „Pancernik Potiomkin” jako
arcydzieło sztuki i propagandy (godz. 10.30-11)
Maciej Kowalski (US): Dwa oblicza sztuki filmowej.
Kinematografia włoska w dobie estetyki faszystowskiej
i neorealistycznej (godz. 11.15-11.45)
8537-12-B

Pamięci na wyspie Uznam

Dr Wojciech Otto (UAM): Przeciw faszyzmowi i wojnie.
Polski film propagandowy londyńskiego Biura Filmowego
(godz. 11.45-12.15)
Dr Mariusz Guzek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy): Otakar Vávra i kino Protektoratu Czech
i Moraw (godz. 12.15-12.45)
Dyskusja
Przegląd filmowy
Środa, 17 października
Godz. 17: „Marnotrawna córka” („Heimat”), reż. Carl
Froelich (1938), kościół ewangelicki pw. Świętej Trójcy,
ul. Energetyków 8 (Łasztownia)
Godz. 19: „Kolberg”, reż. Veit Harlan (1945), kościół ewangelicki pw. Świętej Trójcy, ul. Energetyków 8 (Łasztownia)
Czwartek, 18 października
Godz. 18: „Die Degenhardts”, reż. Werner Klinger (1944),
kino Pionier
Godz. 20: „Jud Süss”, reż. Veit Harlan (1940) (miejsce
projekcji zostanie podane wkrótce)
Piątek, 19 października
Godz. 16.30: „Triumf woli”, Studio S1 Polskiego Radia
Szczecin
Godz. 19: „Olimpiada”, cz. I, Studio S1 Polskiego Radia
Szczecin
Wstęp bezpłatny
Więcej informacji: www.konstelacjaszczecin.pl
Organizatorzy: Archiwum Państwowe w Szczecinie,
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Pommersches Landesmuseum
Greifswald, Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki,
Euroregion Pomerania.

Spojrzenie wstecz
70. rocznica wybuchu
wojny
1 września 2009 r.
w Świnoujściu
Ponad pięćset osób znalazło
się na dawnym Wielkim Rynku
(Grossmarkt) w Świnoujściu,
gdy punktualnie o godz. 12, przy
dźwiękach hymnu narodowego,
polska flaga łopocząc wędrowała
na maszt. Na krótko przedtem, przy
dźwiękach pogodnej muzyki, na
pl. Słowiański, otoczony z trzech
stron przez zespół dawnych niemieckich domów handlowych,
nowe domy i powstającą właśnie
plombę, którą pracowicie robotnicy starali się szybko ukończyć,
wkroczyła marynarska orkiestra.
Białe ochraniacze na butach
wojskowych muzyków podkreślają
lekkość ich gry, kontrastując wyraziście z czarnymi butami oddziału
marynarzy, którzy wmaszerowali
obok pod bronią. Tę wojskową
rozluźnia barwny tłum gości. Obok
osób ubranych odświętnie jest też
wielu ciekawskich, w tym liczni
urlopowicze z Niemiec, korzystający z ciepła późnego lata. Długi
rząd oficjalnych gości z kwiatami
zmierza do pomnika w centrum
placu. Charakter uroczystości
podkreślają polskie barwy narodowe, czerwona i biała. Duchowni,
weterani, delegacje szkół i stowarzyszeń, jasno ubrani harcerze
dowodzą, że narodowa pamięć nie
jest uciążliwym obowiązkiem, lecz
społeczną potrzebą. Na placu jest
spokój. Tylko z tyłu, za kompanią
honorową, robotnicy niewzruszenie murują dom: to początkowo

irytująca, lecz także uspokajająca
europejska normalność rozwijającego się portowego miasta.
***
Co szósty Polak nie przeżył drugiej
wojny światowej, która zaczęła się
niemieckim napadem 1 września
1939 roku, a potem, 17 września,
w myśl paktu Hitler – Stalin, okupacją wschodniej Polski przez Armię
Czerwoną, w wyniku czego państwo
polskie prawie na sześć lat zniknęło
z map Europy.
Prezydent Świnoujścia Janusz
Żmurkiewicz wymienia w swoim
przemówieniu obrońców Westerplatte, w których rano 1 września
1939 roku wymierzone były pierwsze niemieckie strzały, wspomina
polskie ofiary kolejnych lat wojny.
Padają też nieoczekiwane słowa.
Żmurkiewicz przypomina, że przed
siedemdziesięcioma laty wokół
placu, na którym teraz stoimy,
jeszcze mieszkali Niemcy, którzy
później, w wyniku wojny, gorzko
musieli cierpieć i opuścić swoją
ojczyznę. Podkreśla, że dzisiaj na
wyspie Uznam, Polacy i Niemcy,
sąsiedzi, żyją w pokoju, a przecież
ich przodkowie do siebie strzelali.
Słuchają go nauczyciele, studenci i wykładowców uniwersytetów
z obu państw. Na tę południową
uroczystość przyszli przez granicę,
z Ośrodka Spotkań Młodzieży Golm
w Kamminke. Narodowy Związek
Opieki nad Niemieckimi Grobami
Wojennymi (Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V.) i Federalna Centrala Kształcenia Politycznego
(Bundeszentrale für Politische Bildung) przerwały zorganizowane dla
nich seminarium „Niemiecko-polskie
stosunki w nauczaniu i projektach
szkolnych. Obraz sąsiada 70 lat po
wybuchu drugiej wojny światowej”,
umożliwiając im bezcenny udział we
wspólnocie wyspy Uznam. Delegacja
Narodowego Związku z Golm jest
tego dnia jedyną niemiecką delegacją, która upamiętniając polskie
ofiary wojny składa pod pomnikiem
wieniec z szarfą.
1 września 2009 r. był w Polsce
wyjątkowym dniem pamięci. Tylko
trzy kilometry dalej, na niemieckiej
stronie wyspy Uznam, rocznica ta
była ledwo przypomniana. Tego
samego dnia Angela Merkel i Władimir Putin złożyli wizytę w Gdańsku.
Debata o jej znaczeniu jeszcze nie
dotarła na niemiecką prowincję.

1 września 2012: kombatantka AK w rozmowie z burmistrzem Heringsdorfu


Co roku w marcu
cztery kilometry
na południowy wschód
od Świnoujścia
bezpośrednio po drugiej
stronie granicy
12 marca każdego roku na wojennym cmentarzu Golm w Kamminke tysiące niemieckich ofiar
nalotu, przeprowadzonego przez
amerykańskie lotnictwo 12 marca
1945 r. na wtedy jeszcze niemieckie
miasto nad Świną, wspominają także, obok wielu Niemców, prezydent
Żmurkiewicz lub jego zastępca,
polski ksiądz, polscy weterani,
harcerze i uczniowie wspólnie
z niemieckimi sąsiadami.
I jeszcze więcej: od dziesięciu
lat także w Świnoujściu, na cmentarzu przy ulicy Karsiborskiej,
jest kamień z tablicą w dwóch
językach, upamiętniający ofiary 12
marca 1945 r. To już tradycja, że
w przeddzień wielkich uroczystości
pamięci na Golm, tu, bezpośrednio
w mieście, spotykają się Niemcy
i Polacy i w obu językach wspominają zmarłych. Przemawiają polski
i niemiecki duchowny, przychodzą
członkowie rodzin ofiar, przedstawiciele zarządu miasta, polskich
organizacji, stowarzyszeń, szkół.
Gdy się im przysłuchiwać, zaczyna się rozumieć, co łączy bomby
zrzucone na Warszawę z bombami
zrzuconymi na Świnoujście.
Cierpienie jest co prawda
zawsze indywidualne, lecz los
wspólny.

Fot.GOLM

Twarze nowe i znajome
1 września 2012 r.
w Świnoujściu
Polscy weterani organizują tym
razem uroczystości rocznicowe nie
na placu Słowiańskim w centrum
miasta, jak zazwyczaj, lecz na uboczu, na świnoujskim cmentarzu
komunalnym.
W bezpośredniej bliskości kaplicy jest tam kwatera wiecznego
spoczynku weteranów drugiej wojny
światowej, walczących o niepodległość ojczyzny na frontach wschodnich, zachodnich i w oddziałach
partyzanckich. Na uroczystości
są obecne te same osoby, co w latach poprzednich: przedstawiciele
8. Flotylli Obrony Wybrzeża, służb
mundurowych, prezydent Świnoujścia z reprezentantami miasta,
harcerze, delegacja Ośrodka Spotkań
Młodzieży Golm, dzieci i młodzież
z klubu sportowego. Program uroczystości nie różni się zasadniczo
od wielkiej rocznicy 2009 roku, jest
tylko skromniejszy.
A jednak zdarza się w tym roku
ważny przełom: po raz pierwszy
w uroczystościach bierze udział
delegacja z sąsiedniej niemieckiej
gminy Heringsdorf z nowym burmistrzem Larsem Petersenem, znanym
już dobrze w Świnoujściu z innych
wspólnych przedsięwzięć.
Czy nie jest to zwrot w historycznej kulturze pamięci naszego małego
świata, naszego regionu?
Na cmentarzu są także uczniowie
znanej szkoły im. Maxa Brauera

z Hamburga. Czternastolatki oraz
ich nauczyciel goszczą w ośrodku
Golm, pracując nad projektem „Wojna i pokój”. Jego delikatna natura
spowodowała, że chcieli przyjechać
do Świnoujścia i w towarzystwie
pracowników ośrodka złożyć kwiaty
w kwaterze polskich weteranów.
Gdy uroczystość się kończy, prowadzący ją dziękuje za obecność gościom
niemieckim i polskim. I wtedy polscy
kombatanci przyjaźnie, z ciepłą serdecznością, podchodzą do młodych
hamburczyków. Krótko rozmawiają.
Ludzie, którzy przeżyli wojnę, cieszą
się, że w ich uroczystości uczestniczyli
sąsiedzi, przede wszystkim młodzież.
Podkreślają raz jeszcze, jak ważne
jest wspólnie żyć w pokoju. Wyrażają
pragnienie, żeby młodzież nie musiała
przeżywać czegoś tak strasznego, jak
przeżywali oni.
Wzruszony nauczyciel z Hamburga mówi: – Moi uczniowie nigdy
czegoś podobnego nie doświadczyli.
Był to także ich pierwszy kontakt
z polskimi świadkami wojny. Udział
w tej uroczystości był dla nich najbardziej poruszającym momentem
w czasie pierwszej dla wielu wizyty
w Polsce. Obserwowałem ich: gdy
podeszli do nich kombatanci, stali
jak porażeni. Dobrze słyszeli, co mieli
im do przekazania. Długo będziemy
pamiętać to wydarzenie. Za kilka
dni jedziemy dalej, do Gdańska.
Jesteśmy bardzo ciekawi Polski.

Europejski mikrokosmos
pamięci?
Na Uznamie udało się zbudować
przełomowy most. Jeszcze przed
niewieloma laty po obu stronach
granicy głośno wyrażano opinie, że
udział sąsiadów w uroczystościach
rocznicowych będzie je zakłócał.
A w 2012 roku większość Niemców
i Polaków nie tylko mogła wytrzymać
obecność dawnego wroga – więcej:
uznała ją za sukces w duchu pojednania. Poczuć empatię także dla
cierpienia sąsiada – to jest pierwszy
krok do europejskiej kultury pamięci.
„Pojednanie mieści w sobie
wspomnienie dawnego jarzma, musi
nazywać odpowiedzialnych i nie
znosi pomijania czegokolwiek, nie
pobudza do zatargów, ani ich nie
roznieca” – wyjaśnia teolog Friedrich Schorlemmer z Wittenbergi,
miasta Luthra.
A to znaczy: wspólnie można
budować przyszłość, mając na uwa-

dze gorzkie doświadczenia historii, niczego z nich nie pomijając,
bez nienawiści i resentymentów,
które opierają się na niewiedzy.
Spostrzeżenie takie jest na wyspie
Uznam wypełniane życiem: w czasie
uroczystości rocznicowych, spotkań
młodych Polaków i Niemców przy
grobach na Golm i w wysiłkach po
obu stronach granicy, aby także
w codzienności szkół po obu stronach
granicy zakotwiczyć dwujęzyczną
współczesność wyspy i polsko-niemieckie sąsiedztwo.
***
Tego samego 1 września 2012 roku
uwagę obserwatorów współczesności
Świnoujścia przykuwało także drugie
wspólne przedsięwzięcie. W innej
części granicznego miasta strzałem
z armaty (jakaż symbolika!) dano
sygnał do startu XXXIII Maratonu
Uznamskiego: 300 biegaczy z Polski i Niemiec zaczęło rywalizację.
Dwustu niemieckich i stu polskich
zawodników wystartowało w Świnoujściu, a ich celem był odległy
o czterdzieści kilometrów Wolgast,
miasto na zachodnim krańcu Uznamu, którego centrum jest już na
lądzie stałym.
Czy to nie jest kolejny przykład
porozumienia obu sąsiadów, mimo
trudnej przeszłości XX wieku i kulturowych różnic? Czy nie jest godne
uwagi to, że właśnie 1 września
zostały zorganizowane dwa przedsięwzięcia tak różne, lecz wspólne,
budzące naturalne zaciekawienie
i zaangażowanie tak Niemców, jak
i Polaków?
Kiedy Świnoujście ogłosiło wielokulturowy program wrześniowych
imprez, wtedy stało się jasne, że
i miasto, i niemiecka część wyspy
Uznam wspólnie idą długą drogą,
aby stać się jednym europejskim
regionem. Ważnym dla nich przewodnikiem jest historyczna kultura
pamięci.
Niels KÖHLER
Mariusz SIEMIĄTKOWSKI

Szkielety wyciągane z szaf
Christian Mühldorfer-Vogt, kurator muzeum, uważa, że historyk
powinien być pośrednikiem między
historyczną prawdą, ukazaną w całej
jej złożoności, a jej odbiorcami, którzy sami powinni wyciągać wnioski.
Przyznaje, że prezentacja Wernhera von Brauna jest szczególnym
wyzwaniem, gdyż jawi się on jako
postać niemal faustowska: z jednej
strony – naukowiec, nowoczesny
menedżer i pragmatyk, z drugiej
– człowiek, który w kacecie Buchenwald wybierał więźniów do
pracy w ośrodku doświadczalnym,
który „zawarł pakt z diabłem” – jak
mówi jeden z byłych robotników
przymusowych.
Koncepcja obecnej ekspozycji
powstała jeszcze w latach 90., gdy
współpraca polsko-niemiecka dopiero się zaczynała. W najnowszym dziale muzeum, otwartym w kwietniu br.,
są już również objaśnienia w języku

polskim, odbywają się polsko-niemieckie warsztaty konserwatorskie,
a współpraca z polskimi historykami
i archiwistami dotyczy głównie
robotników przymusowych. Podpis
kuratora muzeum pod Deklaracją
z Peenemünde, w której napisano:
„Ostrzegamy przed idealizowaniem
osoby Wernhera von Brauna…”, nie
pozostawia wątpliwości, za jakim
przekazem historycznym się opowiada. Skądinąd wiadomo jednak,
że jego stanowiska nie podzielają
wszyscy – i w samym muzeum,
i wśród jego miłośników.
***
Na spór o kształt historycznej
pamięci nakłada się spór o krajobraz cypla wyspy Uznam, który
dwa lata temu poróżnił ministrów
rządu landowego w Schwerinie.
W odpowiedzi na lansowaną przez
ministra ds. środowiska (SPD) koncepcję „poszerzenia ujścia Piany”,
tj. zalania znacznej części wyspy,
także poligonów dawnego ośrodka

doświadczalnego, wodami Bałtyku w celu jej „renaturalizacji”,
z kontrofensywą wystąpił ówczesny
minister kultury, edukacji i nauki
(CDU), który zaproponował, by te
same tereny, a więc poligony ośrodka w Peenemünde i sam ośrodek,
wpisać na listę zabytków, które
zabiegać będą o status Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO razem z amerykańskim Centrum Lotów
Kosmicznych na przylądku Canaveral i sowieckim kosmodromem
Bajkonur (obecnie w Kazachstanie).
Zwolennicy utrzymania pozostałości
Peenemünde jako materialnego
świadectwa historii XX wieku, ale
w wersji tragicznej, a nie tryumfalistycznej, ostro skrytykowali ministra,
zaniepokojeni tym, że ośrodek może
utonąć w bezkrytycznym zachwycie nad prekursorskim wkładem
niemieckich naukowców w amerykańskie i sowieckie wyprawy
kosmiczne. Dostrzegli w tym chęć
zamiecenia pod dywan mrocznej

historii Peenemünde i usunięcia
w cień fundamentalnych kwestii
moralności i odpowiedzialności.
Mieszkańcy, zrzeszeni w protestacyjnej Inicjatywie Obywatelskiej
„Precz od wałów (przeciwpowodziowych)”, nie chcą być „renaturalizowani”. Inni nie chcą, by ten
projekt zagroził terenom, które
uważają za miejsce pamięci. Nie
chcą również, by była ona pamięcią
chwały niemieckich konstruktorów
rakiet, uważając, że jest i powinna pozostać pamięcią ich hańby
i zbrodni.
***
Zbliżają się kolejne rocznice:
100-lecie urodzin Wernhera von
Brauna i siedemdziesięciolecie narodzin jego dziecka: V-2. Na wyspie
Usedom/Uznam dochodzi do głosu
społeczna inicjatywa. Grupa obywateli, zrzeszona w Polsko-Niemieckim
Forum Kultury Wyspa Uznam –
Wyspa Wolin, wydaje „Deklarację
Peenemüde 2012” (www.peenemu-

ender-erklaerung.eu/index.pl.php).
Jej autorzy przypominają, że „von
Braun był członkiem NSDAP i SS,
a jego praca służyła rozwojowi
terrorystycznych broni w wojnie
Hitlera” i „w znacznej mierze był
on odpowiedzialny za śmierć tysięcy
więźniów pracujących przy rozwoju
i produkcji broni”.
Wśród trzystu (do tej pory) sygnatariuszy deklaracji są nazwiska
z całych Niemiec, wśród nich wiceprzewodniczącego Bundestagu, ale
również polskich samorządowców,
naukowców i dziennikarzy z Wolina,
Świnoujścia, Szczecina. Inicjatorzy
deklaracji zwołali na 12-13 października do Trassenheide w pobliżu
Ośrodka Doświadczalnego, gdzie
znajdował się obóz koncentracyjny,
również zbombardowany w 1943 r.,
międzynarodową konferencję „Peenemünde z perspektywy ofiar.
Odpowiedzialność nauki i społeczeństwa. Nowe impulsy dla kultury
pamięci o zbrodniczym przemyśle

■■ 3■PAŹDZIERNIKA■–■Dzień■Jedności■Niemiec,■Święto■Narodowe■
RFN.■ Uroczyste■ spotkanie■ z tej■
okazji■organizuje■4■października■
w Gdańsku,■w siedzibie■Polskiej■
Filharmonii■ Bałtyckiej,■ Konsul■Generalna■RFN■w Gdańsku■
Annette■Klein.
■■ BERLIN.■Zakończył■się■InnoTrans,■światowe■targi■kolejowe■
w Berlinie.■Kontrakt,■określany■
jako■historyczny■i bezprecedensowy,■podpisali■na■nich■polski■producent■taboru■szynowego■PESA■
Bydgoszcz■ SA■ i Deutsche■ Bahn■
Regio■AG.■Jego■wartość■może■wynieść■1,2■mld■euro.■Do■2018■roku■
PESA■dostarczy■Deutsche■Bahn■
Regio■do■120■jedno-■i dwuczłonowych■pojazdów■o maksymalnej■
prędkości■ 120■ km/h■ i do■ 350■
jedno-,■ dwu-■ i trzyczłonowych■
pojazdów■o maksymalnej■prędkości■ 140■ km/h.■ Kontrakt■ może■
być■przedłużony■do■grudnia■2020.■
Przed■ podpisaniem■ umowy■ dr■
Volker■ Kefer,■ członek■ zarządu■
Deutsche■Bahn,■mówił■o bogatych■
doświadczeniach■PESA■Bydgoszcz■
i wysokiej■jakość■jej■produktów.■
Na■ targach■ produktami■ PESA■
interesowali■się■m.in.■Chińczycy.

■■ GREIFSWALD.■ We■ wrześniu■
na■Uniwerytcie■Greifswaldzkim■
trwało■ Greifswsalder■ Polonicom■ –■ Letnia■ Szkoła■ Kultury,■
Literatury■ i Języka■ Polskiego.■
Wykładowcami■ byli:■ Inga■ Iwasiów■(Uniwersytet■Szczeciński),■
Przemysław■ Czapliński■ (UAM),■
Marek■Fiałek■(Uniwersytet■Greifswaldzki).

■■ BOCHUM.■ Na■ uniwersytecie■
w Bochum■podano,■że■w latach■
■■ Niels■Köhler■(ur.■1974),■historyk,■z-ca■ 2001-2007■Niemcy■wypłaciły■okoburmistrza■gminy■Kamminke,■jest■od■ ło■ 4,4■ mld■ euro■ symbolicznych■
2004■r.■dyrektorem■Ośrodka■Spotkań■ odszkodowań■ 1,66■ milionom■
Młodzieży■Golm■w Kamminke■koło■ byłych■ robotników■ przymusowych■III■Rzeszy,■mieszkających■
Świnoujścia.
■■ Mariusz■Siemiątkowski■(ur.■1982),■ w 98■krajach.■Zajmowała■się■tym■
germanista,■ pedagog,■ wykładowca■ Fundacja■ Pamięć■ –■ OdpowieUniwersytetu■Olsztyńskiego,■jest■od■ dzialność■–■Przyszłość.■Fundacja■
2010■r.■pracownikiem■pedagogicznym■ zakończyła■ prace.■ Ukazała■ się■
ośrodka.
ich■czterotomowa■dokumentacja.
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wojennym narodowych socjalistów”.
Wezmą w niej udział naukowcy niemieccy, polscy i brytyjscy, przedstawiciele miejsc pamięci w obozach
koncentracyjnych Mittelbau-Dora
(gdzie masowo produkowano V-2,
a przy tym zgładzono lub zamęczono
20 tysięcy więźniów) i Ravensbrück,
Imperial War Museum w Londynie, Fundacji Polsko-Niemieckie
Pojednanie.
W Peenemünde rozpoczęto prace nad zmianą stałej ekspozycji
muzeum.
– Chodzi o to, by historycznie prawidłowo oddać ambiwalencję tego
miejsca – mówi Michael Gericke,
dyrektor zarządzający i zwolennik
raczej jego „kosmicznej” wersji.
Wśród czterdziestu ekspertów,
dyskutujących nad nową koncepcją,
są m.in. przedstawiciele Smithsonian Institution z Waszyngtonu
i Miejsca Pamięci Mittelbau-Dora.
Andrzej KOTULA
O konferencji czytaj na str. IV

■■ PRENZLAU.■ 25-26■ września■
odbyły■się■III■Polsko-Niemieckie■
Targi■Edukacyjne■vocatium■w Regionie■Odry■Prenzlau■–■Szczecin■
2012.■Uczestniczyło■w nich■ponad■
900■uczniów■z Polski■i Niemiec,■
ze■ Szczecina,■ Polic,■ Stargardu■
Szczecińskiego,■ Ueckermünde,■
Pasewalku,■ Löcknitz,■ Prenzlau■
i Schwedt.■Swoje■oferty■zaprezentowały■im■33■niemieckie■i polskie■
firmy,■uczelnie■i instytucje■doradcze,■m.in.■Akademicki■Szczecin,■
Miasto■Szczecin,■Deutsche■Bank■
AG,■VR-Bank■Uckermark-Randow,■Deutsche■Bahn,■PCK■Raffinerie,■ Bundeswehra,■ ENERTRAG,■Wyższa■Szkoła■Zawodowa■
w Neubrandenburgu■ i Wyższa■
Szkoła■w Merseburgu.
■■ NIEBAWEM■październik,■więc■
zaczyna■się■tradycyjny■Oktoberfest.■ Nie■ tylko■ w Monachium■
i Bawarii,■także■w wielu■innych■
miejscowościach,■również■w pobliżu■granicy■z Polską.
■■ UWAGA.■ Niemiecki■ Związek■
Lekarzy■Dziecięcych■i Młodzieżowych■ostrzega:■otwory■w uszach,■
wykonywane■dzieciom,■chcącym■
nosić■kolczyki,■mogą■powodować■
bolesne■komplikacje■zdrowotne.
8537-12-C
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■■ UZNAM:■ Trwa■ doroczny■
Uznamski■ Festiwal■ Muzyczny,■
poświęcony■w tym■roku■muzyce■
i muzykom■ Rosji.■ Szczególnie■
interesująco■zapowiada■się■koncert■ 3■ października■ (godz.■ 20).■
W hali■ośrodka■w Peenemünde■
Chór■ Radia■ Berlińskiego,■ Chór■
NDR,■rosyjscy■soliści■i Orkiestra■
Symfoniczna■ z Nowosybirska■
wykonają■Piotra■Czajkowskiego■
wielką■kantatę■„Do■radości”■i IX■
Symfonię■Ludwiga■van■Beethovena.■Dyryguje:■Thomas■Sanderling.■
W najbliższy■piątek■w Stolpe■(godz.■
19.30)■zagrają:■Asako■Nakajima■
(skrzypce),■David■Geringas■(wiolonczela)■i Wuppertaler■Streichtrio.■
W sobotę■w Koserov■(godz.■19.30)■
sonaty■Beethovena■na■skrzypce■
i fortepian■grać■będą■Isabelle■Faust■
(skrzypce)■i Alexander■Melnikov■
(fortepian).■ W niedzielę■ muzycy■
wezmą■udział■w nabożeństwach■
w Ahlbecku■(godz.■9.30)■i w Świnoujściu■(kościół■bł.■Michała■Kozala,■ godz.■ 11.30).■ Wydarzenie■
zapowiada■ się■ w piątek■ (5■ października,■godz.■19.30)■w Świnoujściu.■W Domu■Kultury■Andrej■
Hoteev (fortepian) i Akademicka
Orkiestra■Symfoniczna■z Nowosybirska■pod■dyrekcją■Thomasa■
Sanderlinga■ wykonają■ „Elegię■
G-dur”■ na■ skrzypce■ i Serenadę■
C-dur■ na■ orkiestrę■ smyczkową■
Piotra■Czajkowskiego■oraz■Koncert■
na■ fortepian■ i orkiestrę■ Alfreda■■
Schnittke.■Final■festiwalu■7■października■ (niedziela,■ godz.■ 20)■
w kościele■św.■Piotra■w Wolgaście.■
Alexander■ Buzlov■ (wiolonczela)■
i Akademicka■ Orkiestra■ Symfoniczna■ z Nowosybirska■ pod■
dyrekcją■Thomasa■Sanderlinga■
wykonają■ Sergieja■ Prokofiewa■
Symfonię■klasyczną■D-dur,■Piotra■
Czajkowskiego■„Wariacje■rokoko■
na■wiolonczelę■i orkiestrę”■i Suitę■
orkiestrową■ „Mozartiana”■ oraz■
Michała■Glinki■Walc■fantzję■h-moll.■
Szczegóły:■ www.usedomer-musikfestival.de
■■ BERLIN,■29-30■września.■Wielki■Maraton■BMW.■Wiele■różnych■
dystansów,■biegać■może■każdy:■
dzieci■młodsze■niż■10■lat■(i■starsze),■
juniorzy,■dorośli■mniej■i bardziej,■
niepełnosprawni,■wyczynowcy,■
osoby■na■wózkach■inwalidzkich.■
Szczegóły:■www.bmw-berlin-marathon.com.
■■ USEDOM■ (Uznam),■ 20■ października■ I Uznamski■ Dzień■
Jabłka■(1.■Usedomer■Apfeltag).■
Prezentacja■różnych■gatunków■
jabłek,■ w tym■ tradycyjnych,■
wyciskanie■ soku,■ konsultacje■
z pomologiem,■ zupy■ dyniowe,■
ciasta,■ stoiska■ z regionalnymi■
produktami■ –■ Naturparkzentrum■ im■ Klaus-Bahlsen-Haus,■
20■października,■od■godz.■10.
■■ NEUSTRELITZ,■największa■
wystawa■ptaków■w północnych■
Niemczech,■Blumenmarkt■(Kranichstr.■25),■19■października■(godz.■
15-18),■20■października■(godz.■1018),■21■października■(godz.■10-15).
■■ SZCZECIN.■Wystawa■pomorskich■zabytków■archeologicznych,■
efekt■bezprecedensowej■wymiany■
zabytków■ z muzeami■ Pomorza■
Przedniego■(Muzeum■Narodowe,■
Wały■Chrobrego).■Wystawa■malarstwa■ekspresjonisty■i surrealisty■
urodzonego■w Szczecinie,■Maca■
Zimmermanna■(Muzeum■Historii■
Szczecina).■Wundekammer,■polsko-niemiecka■ wystawa■ sztuki■
współczesnej■(pl.■Orła■Białego).
■■ GREIFSWALD.■Już■teraz■warto■
zaanonsować■festiwal■■kultury■polskiej■polenmARkT,■choć■odbędzie■
się■15-30■listopada.■W spotkaniach■
wezmą■ udział■ m.in.:■ Wojciech■
Kuczok,■ Janusz■ L.■ Wiśniewski,■
Jurij■Andruchowycz,■Alhierd■Baharewicz.■Jurij■Andruchowicz■wystąpi■również■z zespołem■Karbido.■
Wystawę■swoich■prac■będzie■miał■
Waldemar■Wojciechowski.■Szczegółowy■program:■www.polenmarkt-■
greifswald.de.
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Ottonowe święto plonów

PROPOZYCJE

Dożynki z sąsiadami
TO BYŁY dożynki międzynarodowe. Oprócz gości
z niemieckiego Usedom przyjechał też do Wolina zespół ludowy
z Rosji i przedstawiciele Akademii Śledzia ze szwedzkiej
Skanii.

W dożynkach w Wolinie wzięli też udział goście z Rosji.
WOLIN podpisał umowę partnerskązUsedomw 2003roku.Współpracarozwijasięnaróżnychpłaszczyznach.Sątozarównoprzedsięwzięcia
edukacyjne,rekreacyjno-sportowe,
a takżewspólneobchodyświątokolicznościowych,czyteżzwiązanych
z tradycjąi kulturą.
EDUKACJA

Dożynki w tym roku rozpoczęły
się nabożeństwem w kolegiacie
wolińskiej.W korowodzie,któryruszyłpóźniejw stronęparku,udział
wzięli samorządowcy z Wolina,
goście z Usedom, z burmistrzem
Jochenem Storrerem na czele,
przedstawiciele Staffanstorp, za-

przyjaźnionej gminy ze Szwecji,
Annai AndrzejRekowie,starosta
i starościnadożynek,a takżeprzedstawiciele sołectw gminy Wolin
i placówekoświatowychWolina.
Podczas dożynek, które odbywałysięw amfiteatrzenaterenie
parku miejskiego, furorę zrobiły
śledzie przygotowane przez AkademięŚledziazeSkanii.Powstała
onaw 1984rokui jestzwiązkiem
ludzizafascynowanychśledziowymi
potrawami.
Były też liczne konkursy. Najpiękniejszyw gminiewieniecdożynkowyzrobilimieszkańcysołectwa
Mokrzyca Mała. W konkursie na
najpiękniejszy wieniec międzygminnyzwyciężyłagminaŚwierzno,
a najładniejszestoiskodożynkowe
miałosołectwoKoniewo.
Dożynkomtowarzyszyłypolsko-niemieckie zawody wędkarskie
z udziałem trzydziestu uczestników.Zawodyrozegranow dwóch
kategoriach.W kategoriijuniorów
pierwszemiejscezająłRafałMarzec
z wynikiem3,79kg,a w kategorii
seniorów–WaldemarWronaz wynikiem7,02kg. Teksti fot.Bat
Finansowe wsparcie projektu:
Interreg IV A (Fundusz Małych
Projektów)

Załamuje się polsko-niemiecki projekt

Rezygnują z nauki w Niemczech
CZEKAŁYnanichnaukazawodui języka,kieszonkowe,a później
stała praca. Mimo to większość
młodychPolaków,którzypodjęli
kształceniezawodowew Brandenburgii,zrezygnowałaz nauki.Powód?Zbytdużeróżnicementalne
międzyPolakamii Niemcamii za
dużaodległośćoddomu.
Od 2011 roku Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą
proponujemłodzieżyz Polskinaukę zawodu w brandenburskich
firmach.Projektcieszyłsiędużą
popularnością po obu stronach
granicy.Niemieccyprzedsiębiorcy
liczyli,żedziękiPolakomzdobędą
wykwalifikowanychpracowników,
którychw NiemczechWschodnich
odlatbrakuje,a polscyuczniowie,
że opanują wybrany fach, a także język i zapewnią sobie pracę
w przyszłości.
ZAPOWIEDŹ

Niecorokpouruchomieniuprogramunastrojeniesątakoptymistyczne.Z szesnastuosób,którepodpisały
umowyo kształceniez frankfurcką
IzbąRzemieślniczą,naukękontynuujątylkocztery.Resztazrezygnowała,
podajączaprzyczynym.in.trudności
w nauceniemieckiego,a takżeróżnice mentalne, w tym niemieckie
przywiązaniedopunktualności.
PodobnedoświadczeniamaIzba
Rzemieślnicza z Cottbus. Tuż po
otwarciuniemieckiegorynkupracy
w maju2011rokuzaoferowałaona
kształcenie 22 Polakom. Wytrwało
pięciu. Inni zrezygnowali z nauki,
podając podobne powody, co ich
koledzyuczącysięweFrankfurcie
nad Odrą. Dla wielu zbyt trudna
okazałasięrozłąkaz rodzinąi kolegami,a takżeopanowaniejęzyka.
Mimofiaskaprojektu,zapytań
z Polski,zarównoodrodziców,jak

i młodzieży,w Brandenburgiinie
brakuje.Najwięcejosóbchceuczyć
się w branżach elektronicznej
i mechatronicznej.IzbaRzemieślniczaweFrankfurcietakżew tym
rokupodpisałaumowyz młodymi
Polakami.Naukęrozpoczęłosiedemosób.
Poostatnichdoświadczeniachizba
przykładajednakznaczniewiększą
wagędoznajomościniemieckiego.
Wprowadzonoteżumowyczasowe,
byuczniowiei przedsiębiorcymogli
podczasokresupróbnegosprawdzić,
czychcąkontynuowaćwspółpracę.
Brandenburgiaodlatboryka
się z brakiem fachowców. Do
obsadzenia jest kilkaset miejsc
naukiw różnychzawodach.Powodem tak dużych problemów
jest niż demograficzny i stały
odpływludnościz terenuNiemiec
Wschodnichnazachód.
ste

Peenemünde z perspektywy ofiar

Rozmawiajmy o von Braunie
NA UZNAMIE 12 października
rozpocznie się polskoniemiecka konferencja o
„Peenemünde z perspektywy
ofiar”. Naukowcy spróbują
odpowiedzieć na wiele pytań,
które wiążą się z Wernherem
von Braunem, konstruktorem
rakiet V-2.

tematem.Organizowanajestprzez
FundacjęFriedrichaEbertaiPolsko-Niemieckie Forum Kultury
WyspUznam/Wolinwewspółpracy
zMuzeumHistoryczno-TechnicznymwPeenemünde.

Wzwiązkuzkonferencjąnależy
siękontaktowaćzdr.Guntherem
Jikelim.Email:G.Jikeli@gmail.
com,telefon:0033(0)534617445,telefonkomórkowy:0048795964240.

Tekstifot.BaT

W piątek (12 października)
goście zwiedzą dawne zakłady
doświadczalnewPeenemünde,
a w sobotę odbędzie się cykl
spotkańwhoteluSeeklauseprzy
Molschower Weg w Trassenheide. O g. 9.30 będziemy mogli
posłuchaćtakżeświadkatamtych
wydarzeń,MarianaJakubowicza
z Poznania. W programie będą
takżewystąpieniaprzedstawicieli
środowisk naukowych z Polski,
NiemieciAnglii.
Konferencja jest skierowana
doszerokiejopiniipublicznejw
NiemczechiPolsce,dopracowników miejsc pamięci, muzeów Wystawa poświęcona broni V-2 w Muzeum Historyczno-Technicznym w Peenei naukowców zainteresowanych münde

■■ MYŚLIBÓRZ■(1■października■
2012-30■ czerwca■ 2013):■ Polsko-■
-niemieckie■ spotkania■ z historią■
w Myśliborzu.■Cykl■dwudniowych■
seminariów■na■temat■historii■Myśliborza■i Nowej■Marchii■od■początku■
państwowości■ Polski■ do■ czasów■
nowożytnych.■Uczestnicy:■członkowie■Geschichts-■und■Heimatverein■
Gusow-Platkow,■Stowarzyszenia■
„Z■biegiem■Myśli“,■przedstawiciele■
Muzeum■Pojezierza■Myśliborskiego,■
zaproszeni■ goście.■ Organizator:■
Gmina■Myślibórz.
■■ POLICE,■Pasewalk■(1■października■2012-30■września■2013):■Polsko-Niemieckie■ Warsztaty■ Chóralne,■ w których■ udział■ wezmą■
Policki■Chór■Kameralny■Postscriptum■i Chór■Kantorei■z Pasewalku.■ W programie:■ doskonalenie■
techniki■ śpiewu,■ przygotowanie■
Mszy■B-dur■Józefa■Haydna■i hymn■
„Wysłuchaj■mojej■prośby”■Feliksa■
Mendelssohna-Bartholdy’ego.■Organizator:■Miejski■Ośrodek■Kultury■
w Policach.
■■ ZATOŃ■ Dolna,■ park■ Dolina■
Miłości■(6■października):■Polsko-niemiecki■ bieg■ LoveRun■ 2012.■
Chętni■do■udziału■w biegu■winni■
zarejestrować■się■na■stronie:■dolinamilosci.pl/loverun■(dla■uczestników■
z Niemiec:■http://de.dolinamilosci.
pl/loverun/).■W parku■wyznaczona■
zostanie■trasa■biegu■około■7■km.■
Biegacze■wystartują■w trzech■kategoriach:■open■zakochani,■open■
kobiety,■open■mężczyźni.■Impreza■
towarzysząca:■ polsko-niemiecki■
marsz■miłośników■nordic■walking.■
Organizator:■Federacja■Zielonych■
GAJA.
■■ DRAWSKO■ Pomorskie■ (11-14■
października):■Polsko-niemieckie■
spotkania■ samorządowców.■ Wymiana■doświadczeń■między■samorządami■gmin■Drawsko■Pomorskie■
i Schorfheide.■Program■obejmuje■
czterodniowe■seminarium■na■temat■inwestycji■na■terenie■gminy■
Drawsko■Pomorskie.■Organizator:■
Gmina■Drawsko■Pomorskie.
■■ DĘBNO■(13■października):■Kultura■i sztuka■–■warsztaty■dla■seniorów.■Polsko-niemieckie■warsztaty■
z udziałem■słuchaczy■Uniwersytetu■
Trzeciego■ Wieku■ z Dębna■ oraz■
Centrum■ Kształcenia■ Ustawicznego■ z Pasewalku.■ Organizator:■
Stowarzyszenie■Miłośników■Dębna.
■■ MIĘDZYZDROJE■ –■ Usedom■
(18-19■ października):■ „Wolin,■
Uznam■–■edukacja■ekologiczna”,■
warsztaty■ ekologiczno-edukacyjne■ i fotograficzne■ dla■ dzieci■
i młodzieży■z obu■stron■granicy.■
Konkurs■fotograficzny■poświęcony■ pięknu■ przyrody■ i ochronie■
środowiska■ –■ jego■ laureaci,■ po■
piętnastu■uczniów■z Polski■i Niemiec■ (11-13■ lat),■ wezmą■ udział■
w dwudniowych,■dwujęzycznych■
warsztatach■ekologicznych■prowadzonych■ przez■ specjalistów■
z Wolińskiego■Parku■Narodowego■
i Naturpark■Usedom.■Dodatkowa■ atrakcja:■ warsztaty■ dobrej■
fotografii.■Konkurs■fotograficzny■
skierowany■jest■do■uczniów■pięciu■
polskich■i pięciu■niemieckich■szkół■
znajdujących■ się■ na■ wyspach■
Uznam■ i Wolin.■ Z wybranych■
prac■powstanie■polsko-niemiecki■
proekologiczny■kalendarz■na■rok■
2013,■który■trafi■m.in.■do■szkół.■
Organizator:■Związek■Gmin■Wyspy■Wolin.
ola
Finansowewsparcieprojektów: Interreg IV A (Fundusz
MałychProjektów)
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