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Nowa Marchia – Terra Incognita

FELIETON

Fascynacja nieznanym
STOWARZYSZENIE Historyczno-Kulturalne Terra Incognita powstało
w Chojnie w połowie 2009 roku.
Ale już wcześniej krystalizowało
się środowisko, tworzone przez
przyszłych członków założycieli.
Chyba pierwszym tego etapem była
debata o związkach bitwy pod Cedynią
z lokalną i narodową tożsamością, toczona
w 2007 roku na łamach „Gazety Chojeńskiej”. Nie był to przypadek, bo do dziś
kwestie tożsamości są w centrum uwagi
stowarzyszenia.
Inna ważna debata toczyła się również
na łamach „Gazety Chojeńskiej” w latach
2008-09, a dotyczyła idei utworzenia w Chojnie muzeum regionalnego, obejmującego
tereny dawnej Nowej Marchii. Kraina ta
wyznacza główne obszary zainteresowań
członków Terra Incognita. Formalnie dzisiejsi mieszkańcy Chojny, Cedyni, Mieszkowic, Trzcińska-Zdroju, Morynia czy Dębna
należą do Pomorza Zachodniego, ale czy
czują się Pomorzanami? Przynajmniej
niektórzy z nich mają z tym trudności.
Niebagatelne znaczenie ma tu właśnie
historia. Kiedyś tereny te należały nie
tylko do innego regionu, lecz do innego niż
Pomorze organizmu państwowego. Granica
między Księstwem Pomorskim a Brandenburgią biegła tuż koło nieformalnej stolicy
Nowej Marchii, Chojny, czyli ówczesnego
Königsbergu, któremu (dla odróżnienia
od miasta Immanuela Kanta w Prusach
Wschodnich) dodawano określenie „in der
Neumark” – „w Nowej Marchii”. Choćby
tylko z tego względu w wyprawach po
historii trudno uniknąć zajmowania się
nowomarchijskimi dziejami.
Kilkoro uczestników obu debat, cedyńskiej i muzealnej, wkrótce założyło
stowarzyszenie. Wśród nich był Radosław
Skrycki, który w roku 2007 i następnym
zorganizował konferencje „Chojna i okolice
na przestrzeni wieków”. Zaowocowały one
dwoma tomami tekstów. Okazało się, że
historia tych ziem to kopalnia nierzadko
dziewiczych tematów, więc warto by dać
temu wyraz, wydając stały periodyk. I tak
Skrycki z grupą amatorów historii założył
„Rocznik Chojeński”, który szybko został
doceniony nie tylko w regionie. Tekst
z drugiego tomu z 2010 r. znalazł się w trójce
nominowanych do Polsko-Niemieckiej
Nagrody Dziennikarskiej (obok artykułów
z tygodnika „Polityka” i „Dziennika. Gazety
Prawnej”).
Na początku założyciele postawili przed
stowarzyszeniem dwa podstawowe cele:
GORĄCA LINIA

wydawanie „Rocznika” i rozwijanie idei
muzeum (której autorem był Radosław
Skrycki). Jednak stowarzyszenie, dzięki
aktywności prezesa Pawła Migdalskiego,
jak i nowych członków, zaczęło rozwijać
się tak dynamicznie, że jego aktywność
przerosła przewidywania założycieli.

To nieporozumienie, gdyż nikogo nie
lekceważymy, a jedynie kierujemy się
przeświadczeniem, iż rzeczy do odkrycia starczy tu jeszcze dla następnych
pokoleń. Zresztą Niemieckie Forum
Kultury Europy Środkowej i Wschodniej,
wydając po polsku i niemiecku przewod-

Grupa członków Terra Incognita przy pomniku na cześć króla Szwecji Gustawa Adolfa. Od
lewej: Przemysław Konopka, Weronika (sympatyczka stowarzyszenia), Ryszard Mizgier,
Danuta Perz, Michał Gierke, Eugenia Hajduk, Dorota Dobak-Hadrzyńska, Teresa Błońska
Fot. Robert RYSS
i pies Diament (też sympatyk).

Dlaczego Terra Incognita?
Nie zamierzam kreślić obiektywnego
szkicu o stowarzyszeniu, gdyż jestem
jego współtwórcą. Gdy powstawało,
z kilku propozycji nazwy jego członkowie
wybrali właśnie Terra Incognita. Niepotrzebne były specjalne uzasadnienia,
gdyż intuicyjnie wyczuwano trafność
tej nazwy, a jednocześnie jej potencjał
i wyzwania. Później ktoś próbował nam
zarzucać, że nazwa jest wyrazem arogancji (!) i lekceważenia dorobku wcześniejszych regionalistów, dla których ta
ziemia wcale nie jest już terra incognita.

nik kulturalny „Wędrówki między Odrą
a Drawą. Spotkanie z Nową Marchią”,
stwierdziło niedawno: „Nowa Marchia
stała się dla współczesnych prawdziwą »terra incognita«. Ta historyczna
kraina, leżąca między Brandenburgią,
Pomorzem, Wielkopolską i Śląskiem, do
1945 r. należąca niemal nieprzerwanie
do Niemiec, została przez Niemców
zapomniana, a przez Polaków jeszcze
nie do końca odkryta”. Dodajmy: bardzo
nie do końca…
Dokończenie na str. II

Ambasadorzy
w Peenemünde
GDYBY Wernher von Braun żył, miałby 100 lat.
Rakieta V-2, której był konstruktorem, ma 70 lat. Od
transportu więźniów z nazistowskiego obozu koncentracyjnego Peenemünde do KZ Mittelbau-Dora, za który
odpowiadał, minęło lat 69. Od lądowania amerykańskich
astronautów na Księżycu, w czym miał wielki udział –
43 lata, a od skandalu z próbą świętowania półwiecza
narodzin V-2 jako „początków kosmonautyki” – 20 lat.
Przeciętny wiek uczniów Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, którzy uczestniczyli w październikowej konferencji „Peenemünde
z pespektywy ofiar”, zorganizowanej w kurorcie Trassenheide na Uznamie, to 17-18 lat. Razem z dwojgiem
studentów Uniwersytetu Szczecińskiego byli jedynymi
nastoletnimi uczestnikami tego spotkania. Uczestniczyli
w złożeniu wieńców w miejscu pamięci ofiar III Rzeszy
i prawie dziesięć godzin spędzili w słoneczną sobotę na
sali obrad, wśród profesorów z kilku państw, słuchając
niełatwych referatów i dyskusji o odpowiedzialności
naukowców za zbrodnie wojenne, o obozach koncentracyjnych, kulturze pamięci, odpowiedzialności za
kształt historycznego przekazu, o tym, jak radzić sobie
z zapomnieniem, obojętnością, niebezpieczeństwem
braku etycznej wrażliwości w kształtowaniu wizerunku
miejsca tak moralnie delikatnego jak Peenemünde. Tego
Peenemünde, które ujrzeli po raz pierwszy w życiu.
Ich obecność na konferencji oraz opinie, jakie wyrażali
przed kamerami i mikrofonami niemieckich mediów,
uznane zostały przez niemieckich dziennikarzy za jedno
z najważniejszych wydarzeń spotkania.
„Polscy uczniowie w Peenemünde” – ta relacja
telewizji NDR i opinie uczniów ze Szczecina poruszyły
mnie. Już tylko dlatego opłacił się cały nasz wysiłek,
by przygotować tę konferencję” – napisał już po
naszym powrocie do Szczecina jeden z niemieckich
organizatorów konferencji. Niewinne z pozoru pytanie
szczecińskiej studentki: „Dlaczego nie ma tu naszych
niemieckich rówieśników?”, wywołało poruszenie
na sali. Uczestnicy konferencji uświadomili sobie, że
wysiłek kształtowania uczciwego przekazu historii nie
ma sensu, jeśli zabraknie jego najmłodszych odbiorców.
A których nie brakuje przecież w polsko-niemieckich
spotkaniach i dyskusjach, poświęconych historycznej
pamięci, jakie odbywają się choćby w Ośrodku Spotkań Młodzieży i Kształcenia Golm w niemieckiej wsi
Kamminke, tuż pod polskim Świnoujściem. Więc mogą
i powinni być partnerami również dla ekspertów.
Jestem wdzięczny organizatorom spotkania, że
zaprosili na nie akurat szczecińskich uczniów. Jestem
dumny z uczniów i szkoły, która ich na tę konferencję
puściła, z klasy, jaką pokazali i refleksji, jakimi podzielili się z niemieckimi dziennikarzami. „Tutaj było
nas niewielu, ale w szkole jest nas trzystu. Przyjedźcie
do nas, żeby porozmawiać z wszystkimi” – tak żegnali
się z niemieckim inicjatorem konferencji.
Szczecin przyznaje co roku tytuł Ambasadora Miasta.
Ja zobaczyłem takich ambasadorów w Peenemünde
12 i 13 października. Kilkunastu. Andrzej KOTULA
(Więcej o konferencji w Peenemünde
czytaj na str. III)

Kradzieży coraz więcej

Uprowadzone trumny
W NOCY z 14 na 15 października
w Hoppengarten koło Berlina
skradziono trzy mikrobusy. Czy
złodzieje wiedzieli, że w jednym
z nich są trumny z dwunastoma
nieboszczykami? Ciała transportowano
do skremowania w Saksonii. Gdy
kierowca, zamknąwszy samochód
na firmowym parkingu, poszedł do
łazienki, złodzieje skradli samochód.
Jeden z mikrobusów znaleziono kilka dni później
w Poznaniu. W miniony poniedziałek, a więc po
tygodniu od kradzieży, wielkopolska policja znalazła
pod Koninem kolejny samochód, a we wtorek,
w lesie, dwanaście trumien. Przewieziono je do
Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu. Rodziny
zmarłych odetchnęły. Poznańska policja aresztowała
trzech mężczyzn. Dwaj są jeszcze poszukiwani.
O sprawie tej powszechnie i codziennie
informowały niemieckie media. Od początku

podejrzewano, że samochody zostały przerzucone do Polski, ale obawiano się, że mogą
zostać przewiezione dalej. Niemcy od dawna
alarmują, że Polska jest krajem tranzytowym
kradzionych samochodów, trafiających za jej
wschodnią granicę.
W ubiegłym tygodniu dramatyczny apel do
złodziei wygłosił ewangelicki biskup Berlina,
Brandenburgii i Górnych Łużyc, Markus Dröge.
Prosił o szacunek dla zmarłych i umożliwienie
rodzinom pochowania najbliższych.
Odnalezienie trumien przyjęto w Niemczech
z ulgą. W komentarzach pisano o współpracy
policji niemieckiej i polskiej. Dziennik „Augsburger Allgemeine” pisał, że nie była ona wzorowa.
Brandenburski prezydent policji Arne Feuring
mówił we wtorek na spotkaniu polskich i niemieckich służb granicznych we Frankfurcie nad
Odrą, że „przepływ informacji nie był najlepszy”.
Brandenburski dziennik „Märkische Oderzeitung” chwalił we wtorek współpracę obu

policji, przypominając, że na ogół stawiane są
one pod „pręgierzem opinii” z powodu zbyt
wielu niewyjaśnionych kradzieży samochodów
czy maszyn budowlanych. Gazeta podkreśliła,
że tym razem obie policje skoncentrowały siły
na odnalezieniu trumien, sprawców i samochodów. Pisała też jednak o formalnościach
komplikujących współpracę, które i teraz dały
o sobie znać. Podkreśliła, że konieczne jest
silniejsze wsparcie policji przez polityków,
którzy powinni znaleźć sposoby ułatwiające
współpracę organów ścigania.
Również „Nordkurier” pisał o konieczności
usprawnienia współpracy obu policji. Jako
przykład dobrego rozwiązania podał centrum
w Świecku, gdzie razem pracuje 64 polskich
i niemieckich policjantów i celników. Zwrócił
uwagę, że współpracę policji i przepływ informacji wciąż hamuje bariera językowa.
No tak – bandytom ona nie przeszkadza.
Prasa niemiecka codziennie informuje o kra-

dzieżach i rozbojach, których sprawcami są
Polacy.
O wzroście przestępczości na pograniczu, która
tak szkodzi wizerunkowi Polski, milczą polscy
politycy, ich partie, rzadko informują o tym polskie
media. Jak długo? Bogdan TWARDOCHLEB

Coraz częstszy widok na polsko-niemieckiej
Fot. Nordkurier
granicy.
9475-12-A
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■■ BERLIN. Ukazał się 100. numer
Magazynu Polsko-Niemieckiego „Dialog”, będący jednocześnie edycją
jubileuszową z okazji 25-lecia tego
kwartalnika, wydawanego przez
Federalny Związek Towarzystw
Niemiecko-Polskich. Redaktorem
naczelnym „Dialogu” jest Basil Kreski. W nowym numerze piszą m.in.:
Adam Krzemiński („Polska-Niemcy:
europejska przygoda”), Günter Filter
(„Początki: jak powstawał „Dialog”),
Basil Kreski („Polskie legendy. Nowy
film Andrzeja Wajdy o Lechu Wałęsie”), Jarosław Hrycak („Trzy tezy
o ukraińskiej niezależności”). 16-18
listopada na zamku w Hambach
(Nadrenia-Palatynat) obradować
będzie XXI Kongres Towarzystw
Niemiecko-Polskich.
■■ GÜSTROW. Zainaugurowana
została prezentacja Zachodniopomorskiego w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim. W uroczystości uczestniczył
premier landu Erwin Sellering. Na
zamku książąt Meklemburgii otwarto
wystawę sztuki, przygotowaną przez
Muzeum Narodowe w Szczecinie.
Do Złotej Księgi Güstrow wpisany
został Andrzej Szczygieł, burmistrz
partnerskich Gryfic.
■■ ZINNOWITZ (Uznam). Sportowi poświęcona była Konferencja
Pomorska, zorganizowana po raz
dziewiąty przez Towarzystwo Niemiecko-Polskie Pomorza Przedniego
(DPG Vorpommern e.V.). Wystąpienia
prezentowali m.in. Elżbieta Piela-■
-Mielczarek z Polsko-Niemieckiego Forum Kobiet i Paweł Bartnik,
dyrektor biura SGP Euroregionu
Pomerania.
■■ CZŁOPA (powiat Wałcz). Działa tu Polsko-Niemieckie Centrum
Kultury i Sportu, współpracujące
z partnerską gminą Neuenekirchen
(powiat Vorpommern-Greifswald),
gdzie powstało Niemiecko-Polskie
Centrum Kultury. Gmina realizuje
też projekt „Człopa – wioska bioenergetyczna”, finansowany przez
Niemieckie Federalne Ministerstwo
Badań Naukowych.
■■ BERLIN. „Ucieczka i wypędzenie
są częścią naszej wspólnej historii.
Kto temu zaprzecza, kto nie chce
o tym nic wiedzieć, traci część własnej
tożsamości” – powiedziała kanclerz
Angela Merkel na konferencji „Zadanie pojednania”, zorganizowanej
w Berlinie przez parlamentarną
frakcję CDU. Placówka powstanie
w berlińskim Deutschlandhaus na
Kreuzbergu. Szef Fundacji „Ucieczka,
Wypędzenie, Pojednanie” Manfred
Kittel powiedział, że będzie ukazywała genezę XX-wiecznych wysiedleń,
osadzoną w kontekstach historii
Europy XIX i XX wieku, nacjonalizmów, nazizmu i II wojny światowej.
Koncepcję tę ostro skrytykował Rudi
Pawelka, przewodniczący Ziomkostwa Ślązaków.
■■ SCHWERIN. Średnia wieku
mieszkańców powiatu Vorpommern-■
-Greifswald, graniczącego z Zachodniopomorskiem, wynosi 45,9 roku
i jest najwyższa w całym landzie,
w którym sięga 45,8 roku (jest to
o dziesięć lat więcej niż w roku
1990). Demografowie prognozują, że
za kilka lat społeczeństwo powiatu
Vorpommern-Greifswald będzie najstarsze w całych Niemczech.
■■ JESIEŃ to w Niemczech czas zupy
dyniowej. Można ją przygotowywać
na dziesiątki, może nawet na setki
sposobów.
■■ JESIEŃ to również sok z jabłek.
Kto ma nadmiar jabłek, zawozi■
je do najbliższej moszczowni, a jest
ich bardzo wiele, i przywozi w specjalnych, hermetycznych pojemnikach
z kranikiem świeży, wyciskany sok
z jabłek, który może być przechowywany do trzech miesięcy. Gdzie są
moszczownie? Wszędzie. Wystarczy
w wyszukiwarce pisać: Mosterei…
9475-12-B

ROZMOWA

z Matthiasem Kneipem i Manfredem Mackiem z Niemieckiego

Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt (Deutsches Polen-Institut Darmstadt)

Podobieństwa
zaskakują najbardziej

Manfred Mack. Historyk, slawista, literaturoznawca, od
dwudziestu lat zajmuje się Polską. Autor opracowań i redaktor, kurator wystaw, organizator spotkań na temat polskiej
literatury, historii, kultury, życia codziennego, pedagog
i wykładowca. Współautor wydanej przez DPI Darmstadt
dwujęzycznej „Historii Polski i stosunków polsko-niemieckich” oraz „Polnische Gesellschaft” i „Polnische Literatur”.


Fot. Deutsches Polen-Institut Darmstadt

– JESTEŚCIE panowie autorami książek o Polsce, macie
bogate doświadczenia w kontaktach z Polską. Czego Niemcy
nie wiedzą o Polakach?
Manfred Mack: – Pytanie, co Niemcy o Polsce wiedzą lub
czego nie wiedzą, powinno być zabronione. Jest 80 milionów
Niemców i 40 milionów Polaków. Żeby odpowiedzieć na pańskie
pytanie, trzeba by najpierw zapytać, kto z nich jest typowym
Niemcem, a kto Polakiem? Odpowiedź na takie pytanie jest
niemożliwa.
Poza tym w kontaktach i dyskusjach polsko-niemieckich wciąż
pojawiają się nowe sprawy i akcenty. Na przykład ostatnio dużo
pisze się i mówi w Niemczech o tym, że Polska jest gospodarczym
przykładem dla Europy, tym naszym partnerem, który – w odróżnieniu od krajów południowoeuropejskich – od dwudziestu lat
konsekwentnie się rozwija. To słychać wszędzie i to jest bardzo
pozytywny wizerunek, obecny również w opiniach ekspertów.
Matthias Kneip: – Problem w tym, że sami Niemcy nie
wiedzą, czego o Polsce nie wiedzą i nie chcą wiedzieć. W ten
sposób niewiedza się podwaja. Na przykład dla wielu młodych
ludzi Polska jest obojętna, ale tak samo jak inne kraje. Między
innymi dlatego naszymi książkami i spotkaniami próbujemy
rozbudzić ciekawość, a budzenie ciekawości to pierwszy krok
do gotowości poznania. Jeśli budzenie ciekawości się udaje, to
nasi odbiorcy potem już sami szukają okazji, by o Polsce dowiedzieć się więcej. Często jest tak, że ktoś zna parę oderwanych
informacji o sporcie czy historii, jedni więcej, inni mniej, ale to
nie tworzy spójnego obrazu.
– A Niemcy niestatystyczni, lecz ci, z którymi panowie się
spotykacie?
Matthias Kneip: – Niemców, którzy jeżdżą do Polski, fascynuje polska mentalność, otwartość, gotowość do poświęcenia
gościowi swego czasu. Gdy niedawno byłem na Śląsku, zapytałem kogoś o drogę. A ten człowiek nie tylko mi ją objaśnił, ale
zaprosił do domu, wyjął dwie świeżo uwędzone kiełbasy i miał
ochotę porozmawiać. Nas to nie zaskakuje, bo my znamy taką
Polskę i tę mentalność, ale inni, którzy tego doświadczają po
raz pierwszy, gotowi są zaraz pokochać kraj, gdzie coś takiego
im się przydarza.
Manfred Mack: – Nieco inaczej rozłożyłbym akcenty. Po
pierwsze: Polska jest inna – tego musimy uczyć się stale. Pomiędzy negatywnymi i pozytywnymi stereotypami jest tak wiele
interesujących zjawisk, innych niż to, co spotykamy u nas, że
właśnie o nich chcę opowiadać moim rodakom. I to jest dla
nich zaskakujące. Już nie opowiadam, że Polacy mają świetną
kuchnię, są gościnni, a Polki są tak dobrze ubrane, ale chcę
im pokazać, co to jest polska normalność. Nie egzotyka! Chcę
uświadomić: to jest normalny kraj, a do tego bardzo atrakcyjny
i interesujący.
Matthias Kneip: – Wielu Niemców zaskakują podobieństwa
między nimi a Polakami; polska codzienność, która niewiele
się różni od niemieckiej. Na przykład młodych, którzy mają
ten sam styl bycia, filmy, muzykę, gry, zainteresowania. To też
bywa odkrywcze.
Manfred Mack: – Właśnie, często najbardziej zaskakują nie
sprzeczności, lecz podobieństwa. To, co jest wspólne.
– Przyjechaliście panowie na pogranicze, którego mieszkańcy
mają więcej kontaktów z Polską i Polakami. Czy są jakieś różnice

Matthias Kneip. Germanista, slawista, politolog, pisarz, autor
książek o Polsce, m.in. „Polenreise. Orte, die ein Land erzählen”
(wyd. polskie: „Polenreise – podróż do Polski”), „Grundsteine
im Gepäck. Begegnungen mit Polen”, „Ostpolenreise”. Uhonorowany m.in. polskim Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Współautor wydanej przez DPI Darmstadt dwujęzycznej „Historii
Polski i stosunków polsko-niemieckich” oraz „Polnische Gesellschaft” i „Polnische Literatur”.
Fot. Deutsches Polen-Institut Darmstadt
między tym, jak Polskę postrzegają oni, a jak mieszkańcy regionów oddalonych od granicy, na przykład Nadrenii czy Bawarii?
Matthias Kneip: – Na temat Polski mam co roku około pięćdziesięciu spotkań w całych Niemczech. I powiedziałbym: nie
widzę różnic. Naturalnie, problematyka przestępczości pojawia się
częściej na pograniczu, niż gdzie indziej. Jednak mam wrażenie,
że tutaj ludzie nie wiedzą ani więcej, ani mniej o Polsce niż gdzie
indziej. No, może lepiej orientują się w cenach różnych produktów,
bo sklepy mają po prostu przed drzwiami i z nich korzystają.
Manfred Mack: – Zgadzam się. Kto wcześniej na zachodzie czytał niektóre niemieckie gazety, bał się tu przyjeżdżać.
Ale również tam kontakty osobiste na przykład młodych ludzi
zbudowały normalność. Ostatnio duże wrażenie zrobił na mnie
wydawałoby się drobiazg: popularna polska przyśpiewka: „Sto
lat, sto lat…”, której nauczyłem w pewnej niemieckiej szkole
dla niepełnosprawnych. Później uczniowie tej szkoły pojechali
do Polski i dzięki temu, że znali tę piosenkę, doświadczyli tak
ciepłego przyjęcia, że dyrektorka szkoły zadzwoniła do mnie
niedawno mówiąc, że w każdej niemieckiej szkole powinno
się śpiewać „Sto lat…”. Niby drobnostka, ale sprawiło mi to
wszystko szczególną radość.
Matthias Kneip: – Dla mnie miarą sukcesu jest na przykład
to, kiedy po spotkaniu podchodzi do mnie młody człowiek, żeby
wydać 10-20 euro na książkę o Polsce. Właściwie podczas
całej mojej pracy nie miałem żadnych całkowicie negatywnych
doświadczeń.
Manfred Mack: – Zdarzają mi się złe doświadczenia: na
przykład w tym roku, gdy pewna niemiecka klasa szkolna jechała w podróż do Gdańska, to w dniu wyjazdu, gdy autobus
już czekał, przyszli dwaj ojcowie z wiadomością, że ich dzieci
nie chcą jechać. Miesiąc później, z podobną klasą, przeżyłem
inne doświadczenie. Po powrocie z Polski dzwonią do mnie
nauczyciele z wiadomością, że ich dwaj uczniowie chcą studiować polonistykę. I były to decyzje przemyślane. Kilka tygodni
wcześniej w ogóle nie wiedzieli, co to jest Polska i język polski,
a po tygodniu pobytu w Polsce, pod wpływem osobistych pozytywnych doświadczeń, uznali, że chcą Polskę poznać lepiej.
Ale też zdarza się, niestety, jak przed dwudziestu laty, że rodzice
boją się puścić swoje dzieci do Polski. A jeśli już puszczają, to
zaopatrują je na przykład w komplet witamin na drogę itd.
– Czyli że najtrudniej przełamać negatywne stereotypy?
Manfred Mack: – Nie, bo z nimi można dyskutować. Najtrudniejsza do przełamania jest obojętność.
– Panowie swoimi książkami i spotkaniami ją przełamujecie.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej KOTULA
Manfred Mack będzie 30.11 i 1.12 gościł w Szczecinie.
Weźmie udział w warsztatach na temat przezwyciężania antypolskich resentymentów w MeklemburgiiPomorzu Przednim („Grenzwerte. Netzwerktreffen zu
Polenfeindlichkeit in Mecklenburg-Vorpommern”),
organizowanych w ramach projektu „Perspektywa”,
prowadzonego przez Stowarzyszenie Regionalny
Ośrodek Edukacji, Integracji i Demokracji (RAA)
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

PAMIĘĆ

Z KALENDARZA

■■ 31 PAŹDZIERNIKA to Święto
Reformacji, jedno z najważniejszych
świąt Kościołów protestanckich,■
w Niemczech dzień wolny od pracy.
Święto Reformacji ustanowiono na
pamiątkę ogłoszenia 31 października
1517 r. przez Marcina Lutra jego
słynnych 95 tez.
■■ 1 LISTOPADA. Wszystkich Świętych, w Polsce dzień wolny od pracy.
Niemiecka nazwa: Allerheiligen.
Dzień wolny od pracy w landach
katolickich: Badenii-Wirtembergii,
Bawarii, Północnej Nadrenii-Westfalii, Nadrenii-Palatynacie, Saarze.

• 25 PAŹDZIERNIKA 2012 r. •

III

Odpowiedzialność von Brauna

Napisać historię od nowa
PEENEMÜNDE z perspektywy ofiar – to nazwa konferencji,
która odbyła się w Trassenheide na wyspie Uznam. Celem było
obalenie mitów na temat Wernhera von Brauna i ukazanie złej
strony jego działalności.

„HISTORIĘ piszą zwycięzcy” – ten
cytat świetnie pasuje do wszystkiego,
co wydarzyło się po II wojnie światowej w związku z Wernherem von
Braunem, konstruktorem rakiet V-2,
■■ 18 LISTOPADA (druga niedziela nazistą, oficerem SS, człowiekiem
przed adwentem). W Niemczech współodpowiedzialnym za śmierć tydzień Żałoby Narodowej (Volks- sięcy robotników przymusowych. Po
trauertag), ustanowiony w 1952 r.■ kapitulacji Niemiec von Braun oddał
w RFN ku czci ofiar wojny i prze- się w ręce Amerykanów. Pracował
mocy we wszystkich narodach. m.in. w NASA i pomógł nowym praGłówne uroczystości w Bundestagu. codawcom wylądować na księżycu.
Przemówienie wygłasza prezydent W interesie Amerykanów nie było
RFN w obecności rządu i korpu- przypominanie niechlubnej jego przesu dyplomatycznego. Uroczystości■ szłości. Przyczynili się do stworzenia
w całym państwie.
wyobrażenia o von Braunie, które
nadal funkcjonuje na całym świecie.
■■ 25 LISTOPADA (ostatnia niedzie– W USA odwiedziłem muzeum,
la przed adwentem). W Niemczech w którym von Braun był pokazany
Niedziela Zmarłych (Totensonntag), w pozytywnym świetle. Na wystawie
ustanowiona w 1540 r. przez Bran- nie było nic o obozach pracy, ofiadenburską Ordynację Kościelną.■ rach bombardowań czy o robotnikach
W Kościele katolickim Dzień Jezusa z państw podbitych, którzy pracowali
Chrystusa Króla Wszechświata.
przy budowie V-2 i ginęli – powiedział
prof. dr Bernd Faulenbach z uniwer■■ DO 2-3 LISTOPADA szkolne ferie sytetu w Bochum.
jesienne trwają w Badenii-WirtemKilka odczytów poświęcono ofiabergii, Bawarii, Bremie, Dolnej rom obozów pracy. W opinii uczestniSaksonii, Kraju Saary, Saksonii, ków konferencji przejmujący był wySaksonii-Anhalt i Turyngii.
kład prof. Włodzimierza Stępińskiego

z Uniwersytetu Szczecińskiego, poświęcony robotnikom przymusowym
na Pomorzu. Profesor później jeszcze
kilka razy zabierał głos w dyskusji.
Dr Christl Wickert z Miejsca Pamięci Ravensbrueck wspomniał, że był
plan, aby uczcić 50-lecie udanego
startu rakiety V-2 jako przełomowego
momentu w zdobywaniu kosmosu.
Na szczęście pod wpływem protestów organizacji międzynarodowych,
muzealników i krytycznych artykułów
prasy zrezygnowano z tego. Ch. Wickert dodał jednak, że nadal istnieją
„duchy”, które dążą do zakłamywania
historii. Prof. Stępiński podzielił jego
zdanie.
– To jest oczywiste, że potępienie
von Brauna musi być jednoznaczne.
Potępienie jego postawy, cynizmu,
tego, że wiedział o okropnościach,
które wiązały się z konstrukcją rakiet
V-2 – mówił w rozmowie z „Kurierem” prof. Stępiński. – Wernher von
Braun i członkowie całego zespołu
techników wyprani byli z jakichkolwiek dylematów moralnych. Ich odpowiedzialność jest tym większa, im
większy był ich geniusz organizacyjny
i techniczny.

W sobotę (13 bm.) w Karlshagen samorządowcy z wysp Wolin i Uznam złożyli
kwiaty. 13 października, 69 lat temu, więźniów z pobliskiego Peenemünde
przewieziono do obozu koncentracyjnego Mittelbau-Dora.
Niemcy są podzieleni w sprawie
von Brauna. U naszych sąsiadów
patronem dwóch szkół o profilu matematycznym nadal jest von Braun.
W jednej z nich grupa społeczników
domaga się zmiany patrona. Walka
trwa jednak już od 20 lat, a dyrekcja
szkoły pozostaje nieugięta… Są też
różnice wśród muzealników i historyków, jak pokazywać Peenemünde. W opinii niektórych naukowców
w tamtejszym muzeum zbyt mały
nacisk położono na prezentowanie

ciemnej strony von Brauna. Obecnie
40-osobowa komisja pracuje nad
nowym modelem stałej ekspozycji.
W tym kontekście ważna była prelekcja dr. Marcusa Meyera z miejsca
pamięci Bunkier Valentin w Bremen,
gdzie nie chcą go przedstawiać jako
technicznego cudu, lecz przypominać
o ludziach, którzy umierali przy jego
budowie.
– Skąd pochodzili więźniowie, co
jedli, jak byli traktowani… To powinno być ważne, a nie z jakiego betonu

wykonano konstrukcję – powiedział
„Kurierowi” M. Meyer.
Spotkanie w Trassenheide było
ważne jeszcze z jednego powodu.
W Karlshagen, gdzie w latach 70
władze NRD wzniosły pomnik upamiętniający więźniów obozów oraz
ofiary nalotów, samorządowcy z wysp
Wolin i Uznam złożyli kwiaty. Pamięć
zmarłych uczczono też minutą ciszy.
– 13 października, 69 lat temu,
więźniów z Peenemünde przewieziono
do obozu koncentracyjnego MittelbauDora. Prof. Rainer Eisfeld z Uniwersytetu Osnabrück, autor demaskatorskiej
biografii Wernhera von Brauna, zaproponował, żeby był to dzień pamięci.
Chodzi o to, żeby miejsca związane
z robotnikami przymusowymi zostały
dobitnie pokazane i uczczone. Starania
są takie, żeby dzień 13 października
już za rok, gdy obchodzona będzie
70. rocznica tego wydarzenia, był oficjalnym dniem pamięci – tłumaczy
Andrzej Kotula z Polsko-Niemieckiego
Klubu Dziennikarzy Pod Stereo-Typami.
Z inicjatywy A. Kotuli na konferencję przyjechali uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi ze Szczecina. Mówili,
że historia Peenemünde to dla nich
nowość. O von Braunie zaczerpnęli trochę wiedzy przed samym przyjazdem.
Zapewnili, że warto było przyjechać.
 Tekst i fot. Bartosz TURLEJSKI

Fascynacja nieznanym
Dokończenie ze str. I
Członkowie Terra Incognita odkrywają tę ziemię dla innych, ale
w pierwszej kolejności dla siebie.
Odkrywają całkiem dosłownie. Bo
kto by na przykład pomyślał, albo:
czy wielu jest takich, który wiedzą,
że niepozorne rzeczki, które na co
dzień nie przyciągają uwagi: Tywa,
Rurzyca czy Słubia, mogą dostarczyć niesamowitych wrażeń podczas
kajakowych wypraw? Ci, którzy je
przepłynęli (w tym Przemek Lewandowski, członek stowarzyszenia),
zachwycają się widokami. Takich
miejsc jest tu więcej. Więc czyż nie
żyjemy w terra incognita?

Odkrycia
Trudno byłoby wyliczyć wszystkie
przedsięwzięcia w zaledwie trzyletnim okresie pracy stowarzyszenia.
Wśród członków, a jest ich obecnie
około trzydziestu, nie tylko z „nowomarchijskiej” Chojny i okolic, lecz
także z „pomorskich” przyczółków:
Widuchowej, Gryfina, Szczecina,
dochodzi nieraz do paradoksalnej
sytuacji, gdy zarzucają zarządowi…
nadmierną aktywność i zbyt wiele
pomysłów. Wśród ważniejszych imprez warto wymienić ubiegłoroczną
podróż studyjną śladami wielkiego
teologa i filozofa, Paula Tillicha,
połączoną z polsko-niemieckim seminarium. Inicjatorką była młoda
szczecinianka, Joanna A. Kościelna,
która w ten sposób odkryła Tillicha
dla naszego regionu. Do tej pory
utożsamiano wspominany przez
niego Königsberg z dzisiejszym
Kaliningradem. Tymczasem Kościelna pokazała, że Tillich chodził
do gimnazjum w innym Królewcu
– właśnie w Chojnie! A wczesne
dzieciństwo spędził w pobliskim
Trzcińsku-Zdroju.
Dwa lata temu Terra Incognita
przygotowała w Chojnie i Szczecinie
spotkania z berlińczykiem Eckehartem Ruthenbergiem, zmarłym
rok później samotnym odkrywcą
zapomnianych cmentarzy żydowskich w byłej NRD i zachodniej
Polsce. Wydarzeniu towarzyszyła

niezwykła wystawa utrwalonych
przez Ruthenberga wizerunków odkrywanych macew. Kirkuty w małych
miejscowościach naszego terenu
są potrójnymi sierotami, bo opuszczonymi przez Niemców, Polaków
i Żydów…
Poznajemy tragiczne losy königsberskich Żydów podczas Zagłady,
a podążając ich śladami, planujemy
upamiętnić w Chojnie nieistniejący
już kirkut i synagogę.
Próbujemy dowiedzieć się więcej
o hitlerowskich obozach, funkcjonujących pod Chojną.

utwierdza mnie w przekonaniu, że
niestety, północno-zachodnia Polska
została pod tym względem bardzo
starannie, planowo i z rozmysłem
zdewastowana. O ile takie wypadki
na południu Polski się zdarzały, to
tutaj są one niepoliczalne”…
Takie stwierdzenia zwiększają
wyzwania stowarzyszeniu Terra Incognita, które w poszukiwaniu śladów
przeszłości często musi poruszać się
zupełnie po omacku.
Jednym z większych przedsięwzięć były dwa jak dotąd koncerty
w kościółku w Czachowie (gm. Ce-

Kościół w Trzcińsku-Zdroju. Prezes Terra Incognita, Paweł Migdalski


Pamięć historyczna
Dawne dzieje Nowej Marchii
często spowite są mrokami z braku
źródeł. Ale paradoksalnie nieraz
najtrudniejsze do zbadania są dzieje
najnowsze, tuż po 1945 roku. To
naprawdę istna terra incognita!
Z różnych przyczyn. Na początku
października Szymon Modrzejewski,
założyciel Stowarzyszenia Magurycz,
które przez 26 lat uratowało i odrestaurowało ponad 1800 nagrobków
i przydrożnych krzyży w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, powiedział:
„Kiedyś myślałem, że najbardziej
zniszczone cmentarze są w południowo-wschodniej Polsce. Podróż do was

Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

dynia), połączone z kwestą na rzecz
ratowania tego cennego, zabytku,
znanego z tajemniczych średniowiecznych malowideł ściennych
i zdewastowanych organów wielkiego
organmistrza Joachima Wagnera.
W projektach z udziałem uczniów
gromadzimy wspomnienia pierwszych polskich osadników i Kresowiaków. Korzystamy też z tego, co
oferuje położenie na pograniczu.
Jednym z owoców jest współpraca
z teatrem UBS w Schwedt, który
angażuje się także w przedsięwzięcia
edukacyjne. W podróżach studyjnych
po okolicy kroczymy śladami templariuszy i joannitów, heretyckich

waldensów (mieli tu silny ośrodek),
francuskich hugenotów. Są też tropy szwedzkie: w tym roku Terra
Incognita porządkowała otoczenie
stojącego pod Chojną pomnika, postawionego na cześć króla Gustawa
Adolfa. Jest to też dobra okazja,
by lepiej poznać, jak brzemienne
znaczenie miała dla tych terenów (i
dla Europy) wojna trzydziestoletnia,
praktycznie nieistniejąca w polskiej
pamięci historycznej.
W czerwcu Terra Incognita przygotowała konferencję historyczną
w Cedyni z udziałem naukowców
tej rangi, co prof. Jerzy Strzelczyk
z Polski i prof. Christian Gahlbeck
z Niemiec. W podsumowaniu można
powiedzieć, że początki państwa
polskiego to też terra incognita…
Operatywność prezesa Migdalskiego owocuje też książkami, wydawanymi przez stowarzyszenie.
W tym roku ukazały się już trzy,
w tym Edwarda Rymara i zasłużonego szczecińskiego archeologa,
Antoniego Porzezińskiego. Jest też
książka o Paulu Tillichu (po polsku
i niemiecku). Pod koniec listopada
ukaże się IV tom „Rocznika Chojeńskiego”.
Dodajmy, że prezes Paweł Migdalski i redaktor naczelny „Rocznika”,
Radosław Skrycki, są historykami,
rodzinnie i uczuciowo związanymi z Chojną i okolicami; pracują
naukowo na Uniwersytecie Szczecińskim. Takie fachowe zaplecze
strzeże członków stowarzyszenia
przed zbytnim pobłądzeniem i nadmiernym folgowaniem wyobraźni.

Zasypywanie dziur
Takie stowarzyszenia spotykają
się czasem z zarzutami germanizowania Polaków, a przynajmniej
nadmiernego skupiania się na historii niemieckiej kosztem polskiej.
Trudno się z taką krytyką zgodzić,
zwłaszcza w świetle przedsięwzięć
z udziałem pierwszych polskich
osadników, których wspomnienia
często publikujemy. No i sprawa
najważniejsza: jaką historią mamy się zajmować, chcąc poznać,
co działo się przed 1945 rokiem

w miejscach, w których mieszkamy?
Przecież nie da się obronić tezy, że
romańskie czy gotyckie kościoły
zbudowali tu Piastowie. Wielu z nas
mieszka w domach wybudowanych
przez Niemców. Dumni jesteśmy
ze stworzonych tu przez nich pereł
architektury i z Paula Tillicha, tak
jak wrocławianie są dumni ze swych
wielu noblistów, z których żaden nie
mówił po polsku. Więc jak mamy się
do tego ustawić mentalnie i emocjonalnie? Nie udał się (bo i nie mógł)
model forsowany przez 50 lat, gdy
uczono nas o bitwie pod Cedynią
i o pomorskich podbojach pierwszych
Piastów, a potem bez słowa przeskakiwano 800 lat i dalsza historia tych
ziem zaczynała się dopiero w 1945
roku. W tak olbrzymiej, 800-letniej
czarnej dziurze niemożliwe było
zapuszczenie przez nas trwałych
korzeni. Stąd bierze się teraz tak
duże zainteresowanie niemiecką
historią Szczecina czy Chojny. Stąd
tyle stowarzyszeń i internetowych
portali.
Zasypaniu tej wielkiej dziury
sprzyja naturalność, z jaką się to
odbywa. Bo na to, co działo się tu 100,
200 czy 600 lat temu, przestaliśmy
naklejać sztywne etykietki narodowe
i traktujemy już jako NASZĄ, polską
historię. Polską dlatego, że bardzo
obchodzi ona mieszkających tu teraz
Polaków. Dlatego nasz jest kościół
Mariacki w Chojnie, park Dolina
Miłości w Zatoni, nasze są mury
miejskie w Moryniu.
Pomaga nam m.in. świadomość, że
stare kamienice, zachwycające nas
w superpolskim, choć hanzeatyckim
Krakowie, często postawione zostały
przez licznych krakowskich patrycjuszy niemieckich. Licznych do tego
stopnia, że kazania w krakowskim
kościele Mariackim (i w kościołach
wielu innych polskich miast) głoszono
do końca XV wieku po niemiecku.
Stąd powstało polskie powiedzenie:
„Siedzieć jak na niemieckim kazaniu”, a nie tureckim, co sprostował
Aleksander Brückner.
Czyli nie germanizujemy, lecz
przeciwnie: polonizujemy te ziemie, bo jako Polacy traktujemy je

jako własne i jak ojczyznę – już bez
wątpliwości typowych dla pokoleń
naszych rodziców i dziadków. Pięknie
ujęła to Joanna A. Kościelna, mówiąc, że w ten sposób rozpakowuje
kuferek dziadka, który po przybyciu
do Szczecina nie chciał przez wiele
lat tego zrobić, spętany poczuciem
tymczasowości i niepewności.

Bez zawężającej
perspektywy
Powszechna i w dużej mierze uzasadniona jest opinia, że tu, w Polsce
północnej i zachodniej, a więc na
nowych ziemiach, w porównaniu
do mieszkańców „rdzennej” Polski,
jesteśmy mniej zakorzenieni i mamy
w związku z tym większe problemy
z tożsamością regionalną, bo dopiero
ją budujemy. Ale czasem wydaje
się, że jest odwrotnie i że większe
problemy mają z tym mieszkańcy Mazowsza, Lubelszczyzny czy
Małopolski, bo nie bardzo chcą
rozmawiać i pamiętać o historii
swych miast, w których do 1939 roku
często większość mieszkańców stanowili obywatele polscy pochodzenia
żydowskiego. Warszawa miała ich
jedną trzecią, a w czasie wojny do
getta przywieziono jeszcze drugie
tyle polskich Żydów z innych miejscowości. „Czy jest do pomyślenia,
aby przeciętny polski inteligent nie
potrafił wymienić nazwy miejsca,
w którym zamordowano 300 tys. polskich mieszkańców stolicy, a ogółem
600 tys. Polaków?” – gorzko pytał 12
lat temu Feliks Tych, wspominając
Treblinkę. Inny przykład problemów
z pamięcią to polskie wspomnienia
z Kresów Wschodnich. Mało można
się z nich dowiedzieć o wielokulturowości i wielonarodowości tamtych
ziem, a przecież w wielu miejscach
Polacy byli mniejszością.
Z tak zawężającą, etniczną perspektywą Terra Incognita nie byłaby
w stanie robić tego, co robi.

Robert RYSS
■■ Dziennikarz, założyciel i redaktor
naczelny prywatnej „Gazety Chojeńskiej”, tygodnika, który istnieje
od 1990 roku.
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WYBIERZMY SIĘ

775-lecie Berlina
■■ Kończą się obchody 775-lecia
Berlina. Ich kulminacja będzie
w niedzielę 28 października.
W sobotę (godz. 12-20) i niedzielę
(godz. 11-19) w centrum starego
Berlina (Nikolaiviertel) widowisko średniowieczne: rzemieślnicy,
kuglarze, teatry, magicy, muzycy,
wędrowcy, na koniec show fajerwerków. W godz. 13-17 zwiedzać
będzie można wykopaliska archeologiczne na pl. Zamkowym.
W niedzielę w kościele Mariackim nabożeństwo jubileuszowe
(godz. 10.30). W godz. 19-21 wokół
studni Neptuna widowisko grupy
„Titanic” („świat pełen cudów
i niespodzianek”). Od godz. 19 do
22 sensacyjna ogniowa instalacja,
przygotowana przez francuską
grupę Compagnie Carabosse.
Ogniowe rzeźby, girlandy, obrazy, kule żaru, czerwone rury
z napisami w językach różnych
kultur, ogniowe latarnie, żarzące
się krzesła i wielki kwiat z liśćmi
pulsującymi wodą – wszystko od
placu Zamkowego (Schlossplatz),
po kwartał św. Mikołaja (Nikolaiviertel) i wieżę telewizyjną. Szczegóły: Berlin-nikolaiviertel.com.
W Berlinie także:
■■ Uwodzenie wolności (Verführung Freiheit) wystawa prac 113
artystów, należących do „ikon
sztuki i kultury współczesnej”,
w tym: Armana, Beuysa, Christo,
Damiena Horsta, Iana Fimnlaya,
Fernanda Légera, Niki de Sait
Phalle, innych – Niemieckie Muzeum Historyczne, codziennie, godz.
10-18 (dojazd do wyspy Muzeów);
■■ Mythos Olimpia – Kult und
Spiele in der Antike (Mit Olimpii –
Kult i igrzyska w antyku), wystawa
sztuki greckiej pod patronatem
prezydentów Grecji i RFN; pięćset
eksponatów z muzeów Europy
– Martin-Gropius-Bau (Niederkirchnerstrasse 7; dojazd metrem/
pociągiem do pl. Poczdamskiego); codziennie (oprócz wtorków)
w godz. 10-19. Z okazji święta
narodowego Grecji 28 października
bilety z 50-proc. zniżką;
■■ Miesiąc Fotografii; dziesiątki
wystaw w dziesiątkach galerii.
polenmARkT 2012
■■ Od 15 do 30 listopada trwać
będzie w Greifswaldzie doroczny
polenmARkT – Festiwal Kultury
Polskiej, organizowany z inicjatywy
studentów uniwersytetu. 2 listopada otwarta zostanie wystawa
prof. Tomasza Myjaka, fotografika,
i sześciorga jego studentów z ASP
w Warszawie. 15 listopada (inauguracja) spotkanie z Wojciechem
Kuczokiem, autorem m.in. powieści
„Gnój” (Nike 2004), „Widmokrąg”
(2004), „Senność” (2008), „Spiski”
(2010). Na niemiecki przełożono
jego powieści „Gnój” („Drechskerl”)
i „Senność” („Lethargie”).
– W programie festiwalu m.in.:
wystawa prac Waldemara Wojciechowskiego ze Szczecina, koncerty
jazzowego duetu „Minikolektyw”
z Wrocławia, zespołu folkowego „Mosaic”, grupy „Karbido”
z ukraińskim pisarzem Jurijem
Andruchowyczem, audycja radiowa i koncert z udziałem Chóru
Uniwersytetu Szczecińskiego, wieczór polskiego reportażu, spektakl
Teatru Brama z Goleniowa, wieczory Brunona Schulza, pokazy
festiwalu dokumenART, projekcje filmów fabularnych, m.in.■
„W ciemności” Agnieszki Holland,
wieczory polsko-niemieckie, polska
kuchnia itd.
–W spotkaniach inauguracyjnych zapowiadany jest udział prezydenta Szczecina Piotra Krzystka
i burmistrza Goleniowa Roberta
Krupowicza.
Greifswald zaprasza. Szczegóły: www.polenmarkt-greifs-■
wald.de.

przez granice
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W Toskanii Północy

Smaki Marchii Wkrzańskiej
SZCZECIŃSKIE ulice przemierza tramwaj z charakterystycznym
białym napisem „Uckermark”. Wielu szczecinianom nazwa ta
mówi niewiele.
UCKERMARK to powiat i kraina historyczna o polskiej nazwie
Marchia Wkrzańska, która bezpośrednio sąsiaduje z powiatem
polickim. Powiat Uckermark jest
słabo zaludniony (42 osoby na
km kw.; dla porównania: powiat
policki 106 osób na km kw.), ale
dzięki temu charakteryzuje się niezwykłymi walorami turystycznymi
i przyrodniczymi. Ze względu na
pagórkowaty krajobraz bywa określany mianem Toskanii Północy.
„Uckermark” to także marka
regionalnej, ekologicznie produkowanej żywności. Wśród zielonych
wzgórz Marchii Wkrzańskiej powstają zdrowe wiktuały o niezwykłych walorach smakowych. O ich
bogactwie możemy przekonać się,
odwiedzając chociażby w Prenzlau
sklep z regionalną żywnością lokalnej sieci Q-Regio (skrót ten oznacza
„Jakość z regionu”). Znajdziemy
tam sery żółte z ziołami, twarożki,
wędliny, soki, nalewki na bazie
lokalnych ziół i owoców, wina owocowe i piwa o oryginalnym smaku.
Niezwykle efektownie prezentują
się soczyście pomarańczowe likiery
z rokitnika, a piwo ziemniaczane
(Kartoffelbier) wywołuje co najmniej zaciekawienie.
Idea produktów regionalnych
jest popularna w Niemczech i polega m.in. na tym, że każdy konsument
może na własne oczy sprawdzić,
w jaki sposób wytwarzane są „jego”
produkty. W serowarni „Wolters” we
wsi Bandelow, położonej między
Prenzlau a Pasewalkiem, której
specjalnością są sery i twarożki
z ziołami, linia produkcyjna znajduje się za szybą i każdy, kto chce,
może wejść dosłownie „z ulicy”,
żeby zobaczyć proces produkcji.
Obok zakładu mieści się mały lokal
gastronomiczny serwujący m.in.
smażony ser, produkowany z ser-

watki. Możemy spróbować również
serwatki np. z sokiem z buraków
lub sokiem malinowym, a nawet
serwatkę jako napój kawowy.
Innego rodzaju rozkosze podniebienia oferuje wieś Boitzenburg
na zachód od Prenzlau. W tej
uroczej wsi, zagubionej wśród
lasów Toskanii Północy, w stajni

malowniczy park w stylu angielskim, założony przez sławnego
pruskiego architekta krajobrazu
Petera Josepha Lenné, twórcę między innymi zespołu parkowego przy
pałacu Sanssouci w Poczdamie.
* * *
Marka „Uckermark” jest dla
Niemców rozpoznawalnym symbolem, który gwarantuje, że żywność
oznaczona tym znakiem została
wyprodukowana ekologicznie w regionie Uckermark. W ten sposób

Sklep z regionalną żywnością lokalnej sieci Q-Regio w Prenzlau
pałacowej znajduje się manufaktura czekolady. Tam proces produkcji
czekolad, pralinek i fantazyjnych
figur z czekolady możemy oglądać,
popijając kawę lub czekoladę, rozkoszując się jednocześnie smakiem
wyśmienitych tortów.
Po takiej dawce kalorii warto
zobaczyć pałac Boitzenburg, który
znajduje się zaledwie kilkadziesiąt
metrów od manufaktury. Barokowa
monumentalna budowla należy do
największych siedzib feudalnych
w Brandenburgii i z racji swojego
wyglądu nazywana jest Pałacem
Neuschwanstein Wschodu. Leżący
na dużym półwyspie pałac otacza

produkty te stały się widoczne
i rozpoznawalne, co powoduje,
że mali lokalni producenci mogą
konkurować z wielkim sieciami.
Konkurują i wygrywają.
 Przemysław JACKOWSKI
■■ Niemieckojęzyczny Portal Informacyjny o Szczecinie www.■
nachStettin.com
Autor dziękuje Centrom Usługowo-Doradczym Euroregionu
Pomerania za możliwość udziału
w polsko-niemieckiej ekspedycji przedsiębiorców „Tworzenie
transgranicznych strategii marketingowych dla produktów regionalnych”.

KOBIETY GREIFSWALDU

Pierwsza JM Rektor
NOWYM rektorem Uniwersytetu Greifswaldzkiego
będzie prof. Hannelore Weber, psycholog osobowości
i diagnosta. Obejmie urząd w lutym przyszłego roku.
Została wybrana przez senat uczelni pokonując swego
kontrkandydata, prof. Roberta Secklera, biochemika
z Poczdamu, wyraźną większością głosów. Dotychczasowy rektor, prof. Rainer Westermann, również
psycholog, który pełnił urząd przez dziesięć lat, nie
starał się o ponowny wybór. W 556-letniej historii
uniwersytet w Greifswaldzie miał 351 rektorów.
Prof. Hannelore Weber będzie na tym stanowisku
pierwszą kobietą. W Greifswaldzie pracuje od 1994 r.,
rozbudowała Instytut Psychologii. Specjalizuje się
w problematyce regulacji stresu i emocji.

Caryca Katarzyna I
W 1712 roku Katarzyna I i jej mąż, car Piotr I,
odwiedzili Greifswald. Duński malarz Andreas Möller
namalował wówczas jej portret. W 2005 r. kupił go
koncern Gazprom, który z okazji 300-lecia pobytu
Katarzyny I w Greifswaldzie i otwarcia drugiej nitki
gazociągu Nord-Stream udostępnił go Krajowemu
Muzeum Pomorskiemu w Greifswaldzie, gdzie
będzie do stycznia 2013 r. Potem wróci do siedziby
Gazpromu w Berlinie.
Katarzyna I (1683-1727) była córką Samuela Skowrońskiego, chłopa z Litwy, żoną szwedzkiego dragona, praczką,
służącą marszałka, faworytą Aleksandra Mienszykowa,
wreszcie partnerką i żoną cara Piotra I oraz cesarzową
Rosji. Została odznaczona Orderem Orła Białego. (b.t.)

11 listopada
W POLSCE 11 listopada jest
Świętem Niepodległości.
W NIEMCZECH 11 listopada
o godz. 11.11 obudzą się jak co roku
uśpione od Środy Popielcowej stowarzyszenia karnawałowe, zaczynając
przygotowania do przyszłorocznego
karnawału, piątej pory roku. Stowarzyszenia takie istnieją w Niemczech
od setek lat. Większość ich działa
dziś w landach zachodnich. Odradzają się w landach wschodnich.
PROPOZYCJE

■■ WOLIN, 3 listopada: Polsko-niemiecki
Hubertus. W polskiej tradycji łowieckiej
dzień św. Huberta jest okazją do tzw.
hubertowin, czyli polowania o charakterze szczególnie uroczystym. Polowanie
kończy biesiada myśliwych przy ognisku.
Uczestnikami spotkania w Wolinie będą
członkowie kół łowieckich, pracownicy
parków, władze lokalne. W programie
m.in.: polsko-niemiecka konferencja
„Myślistwo formą ochrony przyrody”,
wystawa trofeów myśliwskich w Muzeum Regionalnym, koncert orkiestry
myśliwskiej z Niemiec, polsko-niemiecka
biesiada, publikacja polsko-niemieckiego
kalendarza.
■■ BRZÓZKI (gmina Trzebież), 30 listopada – 2 grudnia: „Wieś polska
– wokół świąt, zwyczajów i koni”. Cykl
czterech spotkań, w których motywem
przewodnim będzie nauka jazdy konnej
dla dzieci. Hasło spotkania pierwszego:
„Mikołajkowy festyn i zawody jeździeckie”. W ramach warsztatów dzieci będą
przygotowywały prezenty dla bliskich,
a w czasie wolnym będą brać udział
w jazdach konnych. Na zakończenie
festyn rodzinny. Organizator: Fundacja
„Razem z nami”.
■■ KOSZALIN, 1-2 grudnia: Przegląd
Zespołów Śpiewaczych „Złota Jesień
– Rok Seniora”. Głównym założeniem
przeglądu jest propagowanie amatorskiej
twórczości muzycznej w Zachodniopomorskiem, a celem – prezentacja dorobku
ludzi starszych, skupionych w zespołach
artystycznych. Wystąpią soliści, zespoły
wokalne, wokalno-instrumentalne, chóry,
kapele. Organizator: Centrum Kultury
105 w Koszalinie.
■■ SZCZECIN, 10 grudnia: Polsko-■
-niemieckie warsztaty „Demografia
na obszarze transgranicznego regionu
metropolitarnego Szczecina. Wpływ
prognoz demograficznych na gospodarkę przestrzenną województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-■
-Pomorza Przedniego”. Cel: wymiana
i upowszechnianie doświadczeń, nawiązanie współpracy polskich i niemieckich naukowców i planistów w zakresie
wspólnego problemu demograficznego.
W czasie warsztatów powstaną założenia
do przyszłego projektu, w którym zostanie omówiona strategia dostosowania
planowania przestrzennego do zmian
demograficznych na obszarze pogranicza
Polski i Niemiec. Strategia ma umożliwić
dostosowanie się do tej sytuacji i zasygnalizować sposoby przeciwdziałania
wyludnianiu się obszaru. Uczestnicy:
naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego i Hochschule Neubrandenburg,
specjaliści z biur planowania z Zachodniopomorskiego, Meklemburgii-Pomorza
Przedniego i Brandenburgii, eksperci
współpracy transgranicznej, rozwoju
lokalnego i regionalnego. Organizator:
Województwo Zachodniopomorskie – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego.
■■ Finansowe wsparcie projektów:
Interreg IV A (Fundusz Małych Projektów).
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