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Granica na każdym kroku
Monika STEFANEK
WIELOGODZINNE oczekiwanie na przejściu granicznym,
drobiazgowe kontrole, obawa przed odmową wjazdu. Tak
szybko zapomnieliśmy, jak jeszcze niedawno wyglądało
przekraczanie granicy, choćby z Niemcami. Są jednak miejsca
w sercu Europy, gdzie granice powstają na nowo i dzielą narody
żyjące niegdyś we wspólnocie.
SYTUACJĘ na Bałkanach,
w krajach byłej Jugosławii, najlepiej obrazuje ekspres Sarajewo
– Belgrad, który od dwóch lat,
po dziewiętnastu latach przerwy,
znów kursuje między miastami.
400 kilometrów, dziesięć godzin
jazdy, trzy wagony – każdy w barwach innego kraju, przez który
przejeżdża pociąg. Do tego cztery
lokomotywy zmieniane na każdej
granicy: z Republiką Serbską wchodzącą w skład Bośni-Hercegowiny,
Chorwacją i wreszcie Serbią. Na
każdej granicy pociąg przejmuje
nowa drużyna konduktorska. To,
co kiedyś stanowiło jedność, dziś
podzielone jest na części, do których
każdy rości sobie prawo.
Dużo większe są podziały mentalne i to nie tylko między obywatelami
państw powstałych po rozpadzie
Jugosławii. W Bośni-Hercegowinie,
wewnątrz której na mocy układu
pokojowego z Dayton kończącego
w 1995 roku wojnę wyodrębniono
Republikę Serbską, sytuacja jest napięta. Sama republika, obejmująca
tereny na północy i wschodzie Bośni,
jest tworem dziwacznym – nie jest to
ani osobne państwo, ani autonomia.
Zamieszkiwana w 90 procentach
przez Serbów posiada własną administrację, osobny system nauczania
ROZMOWA

i odrębną, podporządkowaną Serbii,
politykę sprzeczną z interesami
Bośni-Hercegowiny.

Razem, ale osobno
Wieloetniczność mieszkańców
Bośni bynajmniej nie przyczynia się
do budowania multikulturowego,
otwartego społeczeństwa. Przeciwnie – wykorzystywana jest do podkreślania odrębności każdej z grup
etnicznych zamieszkujących kraj:
Bośniaków, Chorwatów i Serbów.
Mieszane małżeństwa, niegdyś na
porządku dziennym, należą dziś do
rzadkości. Religia, która w czasach
Jugosławii nie odgrywała żadnej
roli, dziś jest bodaj najważniejszym
wyznacznikiem grupy etnicznej:
muzułmanie to Bośniacy, katolicy to
Chorwaci, wyznawcy prawosławia
to Serbowie.
Największe podziały widać
jednak w systemie edukacyjnym.
W liczącej zaledwie 4 mln mieszkańców Bośni-Hercegowinie działa
trzynaście (!) ministerstw edukacji,
po jednym w każdym kantonie
i osobne w Republice Serbskiej.
Każde z nich dysponuje własnym
budżetem i programem nauczania,
a treści przekazywane uczniom
zależą od tego, jaka grupa etniczna
stanowi w danym kantonie więk-

szość. Największe różnice dotyczą
nauczania historii, geografii i języka
ojczystego.
– W niektórych książkach dopuszczonych do użytku w Republice Serbskiej dzieci uczą się, że
Bośnia-Hercegowina nie istnieje
jako państwo, a na terenach zamieszkiwanych w większości przez

międzynarodowych, są dwie różne
szkoły działające w tym samym
budynku. W jednej części uczą
się na przykład mali Chorwaci,
w drugiej – uczniowie bośniaccy. Oczywiście, według osobnego
planu nauczania. Każda ze szkół
ma osobne wejście, bywa, że boisko dzieli płot, aby dzieci nawet

Mitrovica, most, karabinierzy
Chorwatów uczniowie śpiewają
chorwacki hymn i wpaja im się,
że Chorwacja jest ich ojczyzną –
opisuje Davor Ković, dziennikarz
z Sarajewa.

Dwie szkoły
pod jednym dachem
Jeszcze gorszym rozwiązaniem,
stosowanym w niektórych kantonach mimo upomnień organizacji

podczas przerw (które zazwyczaj
ustalone są o różnych porach dla
obu placówek) nie miały ze sobą
kontaktu.
– Siedemnaście lat po wojnie
rośnie w Bośni-Hercegowinie pokolenie różnych narodów żyjących
w całkowitej izolacji od siebie –
mówi Ković.

Dokończenie na str. II

MIASTO Gartz, leżące nad Odrą tuż przy przejściu granicznym
Gryfino-Mescherin, organizuje
jutro spotkanie, podczas którego dyrektor Urzędu Miejskiego
Frank Gotzmann omówi pilotażowy projekt nauczania języka
polskiego jako macierzystego
w tamtejszej szkole, realizowany od początku bieżącego roku
szkolnego. Nauczanie finansowane jest z budżetów: lokalnego
i rządu Brandenburgii.
W lekcjach polskiego prowadzonych przez nauczycielkę
z Polski uczestniczy dwanaścioro polskich uczniów pierwszej
i drugiej klasy mieszkających
z rodzicami na terenie gminy
Gartz.
Gmina liczy 7 tysięcy mieszkańców, wśród których jest 550
Polaków. Do tamtejszej Szkoły
Powszechnej (Staatliche Grundschule) uczęszcza 165 uczniów,
w tym 36 z rodzin polskich.
W dwóch klasach pierwszych,
które utworzone zostały w tym roku szkolnym, jest 33 dzieci, w tym
dziesięcioro z rodzin polskich.
Przewiduje się, że w najbliższych
latach dzieci polskie będą stanowić do 50 proc. uczniów w Gartz.
Rok temu problem nauczania
języka polskiego jako macierzystego omawiał z Polakami
mieszkającymi na pograniczu
Brandenburgii premier landu
Matthias Platzeck. Pilotażowy
projekt rozpoczęty w Gartz jest
efektem tamtego spotkania. Jest
to pierwszy taki projekt na pograniczu.
(b.t.)

z Andrzejem Hoją, historykiem, pracownikiem Muzeum Pomorza w Greifswaldzie

Pomorze – dynamiczna rzeczywistość
– NAGRYWACIE państwo rozmowy
ze świadkami historii. Jak ich do tego
zachęcacie?
– Mówimy: ma pani/pan bardzo ciekawą
biografię, uważamy, że warto ją zachować
dla przyszłych pokoleń. W czasie nagrań
jedni mogą kilka godzin opowiadać, zanim my zadamy dodatkowe pytania, inni
początkowo nie wiedzą, o czym mówić.
Ale chodzi nam o to, żeby rozmówca sam
budował opowieść. Ona też jest wartością.
– Kto realizuje nagrania?
– Pracownicy naukowi naszego muzeum
i Muzeum Narodowego w Szczecinie, którzy
uczestniczą w warsztatach prowadzonych
przez ekspertów z Fundacji Ośrodka Karta
w Warszawie. Nagrania, na które zdobyliśmy
środki europejskie, trafią do Archiwum
Historii Mówionej Ośrodka Karta, gdzie
takich nagrań jest już kilka tysięcy, lecz
przede wszystkim znajdą się na wystawach
stałych przygotowywanych przez muzea w
Greifswaldzie i Szczecinie.
– Jakich biografii państwo szukacie?
– Z Pomorza Zachodniego. W większości
są to biografie ludzi, którzy przybyli na te
ziemie już po zakończeniu drugiej wojny
światowej. Opowiadają, kiedy i skąd przybyli, jak wyglądał ich dom rodzinny, co
robili i robią na Pomorzu. Nagraliśmy też
Polaków, którzy mieszkali w tym regionie
już przed wojną bądź byli tu robotnikami przymusowymi w czasie wojny. Mamy
nagrania ludzi z mniejszości etnicznych i
narodowych.
– Gdzie były dokonywane?
– W powiecie polickim, Szczecinie, Gry-

Andrzej Hoja, historyk, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, koordynator części wystawy
stałej poświęconej dziejom Pomorza po 1945,
przygotowywanej przez Muzeum Pomorza w
Greifswaldzie
Fot. Dariusz GORAJSKI
finie, Kołobrzegu. Korzystaliśmy z pomocy
lokalnych historyków i badaczy, a nagrywaliśmy przede wszystkim osoby starsze,
ponieważ pamiętają najwięcej, a poprzez
wspomnienia rodziców ogarniają prawie
cały XX wiek. Przygotowujemy teraz trzecią
część wystawy stałej poświęconej dziejom
Pomorza. Nagrania będzie można na niej
obejrzeć w całości lub wybranych fragmentach. Wypowiedzi staramy się ilustrować
pamiątkami, które skanujemy i fotografujemy. Nagrania są oczywiście po polsku,
będą miały niemieckie napisy.

– A Niemcy z Pomorza?
– Nagrania z nimi realizowaliśmy wcześniej, skupiając się głównie na Pomorzanach, którzy dziś mieszkają na Pomorzu
Przednim, a pochodzą z różnych miejscowości historycznego Pomorza lub z innych
rejonów Niemiec.
– Przypomnijmy, o czym są dwie części
wystawy, które już od dość dawna można
oglądać w Greifswaldzie.
– Pierwsza przedstawia czasy od prehistorii Pomorza po wojnę 30-letnią, druga,
otwarta w 2010 roku – od wojny trzydziestoletniej do końca XIX wieku, trzecia obejmie
Pomorze w XX wieku. Została podzielna na
dwie główne podczęści, z których pierwsza
to czasy do końca drugiej wojny światowej,
czyli Pomorze w administracji niemieckiej,
druga – czasy od końca wojny. Podzielono ją
na trzy równoległe opowieści: pierwsza to
niemieckie Pomorze Przednie, druga – dawne Pomorze Tylne, a dziś polskie Pomorze
Zachodnie, trzecia – dzieje niemieckich
Pomorzan, którzy po 1945 roku trafili do
Niemiec Zachodnich. Moim zadaniem jest
przygotowanie części dotyczącej dzisiejszego Pomorza Zachodniego. To jest polska
historia, dlatego muzeum zdecydowało się
poprosić o pomoc historyka z Polski. Tak
znalazłem się w Greifswaldzie.
– Dodajmy, że w wyniku otwartego konkursu. Czy na wystawie będzie choć mała
część, która objaśni, czym jest Pomorze w
tradycji polskiej, a czym w niemieckiej?
– Będę się o to starał, bo polska perspektywa Pomorza jest inna niż niemiecka.
Kiedy w Niemczech mówimy o historycznym

Pomorzu, to rozumie się przez to ziemie
dawnego Księstwa Pomorskiego określane
od XIX wieku nazwą Prowincja Pomorze.
Chodzi o twór dość duży, zawierający w sobie dzisiejsze Pomorze Przednie i Pomorze
Zachodnie, rozciągający się od Rugii aż po
ziemie lęborską i bytowską. Gdy próbuję tę
przestrzeń opisać w Szczecinie, to granice
wschodnie dawnego księstwa i państwa
niemieckiego na linii Lębork – Bytów
wydają się często rozmówcom tak odległe,
że niemal abstrakcyjne.
– A Pomorze w tradycji polskiej?
– Od późnego średniowiecza do rozbiorów,
a potem w latach 1919-1939 mieliśmy województwo pomorskie nazywane Pomorzem;
najpierw była to część Prus Królewskich,
a w międzywojniu obszar ten zmienił się,
tak że po reformie w 1938 r. sięgał od Helu
i Gdyni po Bydgoszcz, Toruń, Włocławek. W
czasie drugiej wojny powstała koncepcja
jednolitego Wielkiego Pomorza obejmującego niemal całą północną Polskę.
– Różne w Polsce i Niemczech rozumienie terminu „Pomorze” (Pommern)
może powodować nieporozumienia. Jeśli na
przykład Polak mówi: Pomorze Zachodnie,
a Niemiec: Westpommern, to niby mówią
o tym samym, a faktycznie o czym innym.
– Zgadza się, niemniej jednak na naszej
wystawie konsekwentnie używamy terminu
Westpommern na określenie polskiego
Pomorza Zachodniego. Ale muszę powiedzieć, że fascynująca jest mnogość nazw
dotyczących Pomorza.
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PROPOZYCJE

Amerika: od trójkąta granic do Uznamu

NOWA

CHOJNA, 14 grudnia: Polsko-Niemieckie
Spotkanie Wigilijne Chojna 2012. Prezentacja
polskich i niemieckich tradycji i zwyczajów
wigilijnych, uroczysta kolacja wigilijna, jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży, wspólne
kolędowanie, wystawa stroików bożonarodzeniowych wykonanych przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Chojna.
Organizator: Chojeńsko-Gryfińskie Stowarzyszenie Wspólnej Europy.

Wypożyczalnia skrzydeł

BRZÓZKI, do 5 maja 2013 roku: „Wieś polska
– wokół świąt, zwyczajów i koni”. Integracja
dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wspólną
pasję – jeździectwo, przybliżenie kultury oraz
kuchni polskiej i niemieckiej, związanej m.in.
ze zwyczajami świątecznymi. W ramach projektu: trzydniowe spotkania tematyczne, m.in.:
mikołajkowy festyn, minizawody jeździeckie
(listopad-grudzień), Wigilia w kuchni i w stajni
(grudzień 2012), Wokół jajka i wiosny (marzec
2013), Aktywna Majówka (maj 2013). Organizator:
Fundacja „Razem z nami”.

TO, co narodziło się przed
dwoma laty jako projekt artystyczny i utopijne niemal marzenie
artysty Michaela Kurzwellego
z Frankfurtu nad Odrą i fotografa
Andrzeja Łazowskiego ze Szczecina, przerodziło się w prężną
sieć współpracy siedemdziesięciu organizacji pozarządowych
i instytucji kultury.
Przypomnijmy, że Nowa Amerika odwołuje się do idei Fryderyka
Wielkiego, który nakazał osuszyć
nadwarciańskie bagna, założyć
na pozyskanych terenach wsie,
a osadnikom, którzy zrezygnowali
z emigracji do Ameryki, nadał
ziemię i zwolnił ich od podatków.
Twórcy Nowej Ameriki na dzisiejszym pograniczu chcą, by region
znowu przyciągał pomysłowych
ludzi, by wzrosła jego atrakcyjność
i samoświadomość.
Efekty pierwszych lat funkcjonowania sieci współpracy przerosły oczekiwania. Zorganizowano
warsztaty edukacyjne, artystyczne
i historyczne, sformułowano program reform funduszy unijnych
służących wsparciu współpracy
transgranicznej. Stale rośnie liczba
imprez i spotkań wzdłuż granicy
polsko-niemieckiej.
– Nowa Amerika jest jak ameba,
która na zmianę kurczy się i powiększa. To obszar przygraniczny
od Świnoujścia do granicy z Czechami, na wschodzie sięga niekiedy do Poznania czy Opola, a na
zachodzie nawet do Tybingi. Tam
gdzie aktywni są ludzie uznający
się za Nowoamerikanów, tam jest
Nowa Amerika – wyjaśnia Michael

SZCZECIN, 10 grudnia: Polsko-niemieckie
warsztaty „Demografia na obszarze transgranicznego regionu metropolitarnego Szczecina.
Wpływ prognoz demograficznych na gospodarkę
przestrzenną Zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego”. W warsztatach
udział wezmą polscy i niemieccy naukowcy
i eksperci z dziedziny gospodarki przestrzennej,
demografii, socjologii, którzy przedstawią swoje doświadczenia i przykładowe projekty. Cel
warsztatów: wymiana doświadczeń, nawiązanie
współpracy w zakresie wspólnego problemu
demograficznego, który – jak wskazują prognozy
– będzie się nasilał, określenie założeń strategii
dostosowania planowania przestrzennego do
zmian demograficznych na pograniczu Polski
i Niemiec. Uczestnikami warsztatów: naukowcy
z Uniwersytetu Szczecińskiego i Hochschule
Neubrandenburg, specjaliści 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)

Ola
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W SŁUBICKIM Collegium Polonicum obradował na początku
listopada II Kongres Nowej Ameriki – sieci współpracy polskich
i niemieckich organizacji pozarządowych całego pogranicza.
Kurzwelly. Dodaje: – Kontakty,
integracja, współpraca, aktywność
ludzi bez względu na to czy są
Polakami, czy Niemcami to dla
nas ważniejsze niż abstrakcyjna
linia na mapie zwana granicą.
Podczas niedawnego kongresu
dokonano oficjalnego otwarcia
Uniwersytetu Nowej Ameriki.
Będzie to instytucja organizująca
imprezy edukacyjne i artystyczne na pograniczu. Zaplanowano
między innymi warsztaty na temat
tworzenia, realizacji i rozliczania
wniosków unijnych czy warsztaty
na temat niekonwencjonalnych
metod nauki języka sąsiada.
Dzięki współpracy z Collegium
Polonicum w Słubicach możliwa
stała się inauguracja kolekcji
sztuki Nowej Ameriki. Na początek był dar polskiego artysty
z Berlina Rolanda Schefferskiego,
instalacja „Financial Time(s)”.
Zbiory gromadzić będzie Fundacja
na rzecz Collegium Polonicum
w Słubicach.
Niebawem ukaże się Kalendarz Nowej Ameriki na rok 2013
zawierający także informacje
o organizacjach pozarządowych
i instytucjach kultury na pograniczu oraz o imprezach planowanych na przyszły rok. Bezpłatne
kalendarze będzie rozprowadzać
na pograniczu sieć współpracy.
Ciekawie zapowiada się projekt
przewodnika turystycznego „Nowa
Amerika Toursit Guide”. Dwie
ekspedycje badawcze (rowerowa
i kajakowa) wyruszą trasą wzdłuż
całej Nowej Ameriki, by przygotować dla niego opisy szlaków. To

jeden ze sztandarowych projektów
sieci współpracy, który oparty jest
o sieć regionalistów.
W podobnym kierunku zmierza pomysł regularnych wypraw
dla młodzieży pod hasłem „Odkrywajmy naszą małą ojczyznę
i jej korzenie”. Ich pomysłodawcą
jest Dominik Smulski, nauczyciel
z Widuchowej (powiat Gryfino),
który wraz z kolegami i uczniami przemierza okolice żaglówką,
rowerami, pieszo, by wspólnie
odkrywać zapomniane miejsca.
– Początkowo był to utopijny
pomysł – zdradza Magda Ziętkiewicz ze Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Terra Incognita
w Chojnie, koordynująca pracę
grupy edukacyjnej w sieci Nowa
Amerika. – Stwierdziliśmy, że największym problemem pogranicza
jest bariera językowa i że należa-

łoby ją przełamywać, zaczynając
od najmłodszych przedszkolaków.
Marzyło nam się modelowe, dwujęzyczne, nowatorskie polsko-niemieckie przedszkole tuż przy samej
granicy, a nawet sieć takich placówek. Podczas kongresu postanowiliśmy, że spróbujemy wspólnie
zorganizować takie przedszkole.
Rozpoczynamy też poszukiwanie
partnerów i środków.
Nowa Amerika ma flagę, hymn,
konstytucję, ambasadorów w Berlinie i Warszawie, a od tygodnia
także… biuro paszportowe! Nowoamerikaninem jest się z wyboru,
nie z racji adresu zamieszkania,
dlatego każdy, kto na stronie internetowej wypełni formularz i prześle zdjęcie, może we Frankfurcie
nad Odrą, w zakładzie kserograficznym, odebrać dowód osobisty
Nowej Ameriki. Punkt wydawania

paszportów jest też w Chojnie,
w redakcji „Gazety Chojeńskiej”.
Równolegle do obrad Kongresu
Nowej Ameriki w jednej z sal Collegium Polonicum zorganizowano
warsztaty plastyczne dla dzieci.
Zadaniem uczestników było namalowanie wymarzonego świata
przyszłości, wizji własnej Nowej
Ameriki. Największym aplauzem
obdarzono wizję wypożyczalni
skrzydeł dla wszystkich mieszkańców regionu.

Przemysław KONOPKA
■■ Sieć współpracy Nowa Amerika
i jej projekty są wspierane finansowo
przez Unię Europejską (Fundusz
Małych Projektów programu INTERREG) i Federalną Fundację
Kultury w Berlinie. Partnerem
projektu Uniwersytet Nowej Ameriki
jest Fundacja na rzecz Collegium
Polonicum.

Nowoamerikanie na moście w Gubien, mieście, które stworzyli z Gubina i Guben.

Fot.: Andrzej ŁAZOWSKI

Granica na każdym kroku
Dokończenie ze str. I
Każdy dba o swoich
Jak głębokie są podziały, widać
było nawet podczas niedawnych rozgrywek EURO 2012. Kiedy drużyna
Chorwacji odnosiła zwycięstwo, na
ulice Mostaru, miasta zamieszkiwanego przez Bośniaków i Chorwatów, wylegały tłumy Chorwatów. Gdy
ich drużyna odpadła z rozgrywek,
w mieście również wiwatowano –
tyle że w części zamieszkanej przez
Bośniaków.
Problem segregacji uczniów (i
wiele innych) trudno rozwiązać w kraju rządzonym przez trzyosobowe
prezydium złożone z przedstawicieli
Bośniaków, Chorwatów i Serbów
zmieniających się na szczycie co
osiem miesięcy. Życie polityczne
w Bośni-Hercegowinie jest równie
skomplikowane co system edukacji.
Najważniejszym zadaniem każdej
partii jest walka o interesy grupy
etnicznej, którą reprezentuje. Szukanie ponadpartyjnych rozwiązań
jest rzadkością.
Witamy w niby-państwie
Skomplikowana sytuacja Bośni-Hercegowiny i tak jest dużo bardziej stabilna niż Kosowa. Kraj,
który w lutym 2013 roku będzie
obchodził pięciolecie istnienia, na
świecie uznany został przez około 90
ze 193 członków ONZ. Niezgodność
co do sytuacji Kosowa panuje też
w Europie. Do tej pory państwo to
zaakceptowały 22 z 27 krajów Unii
Europejskiej. Niepodległości Kosowa
szczególnie ostro zaprzecza Serbia,
do której tereny te należały przed
10431-12-B

2008 rokiem i uważane są za kolebkę
serbskiej państwowości.
Napięcie na linii Belgrad – Pristina najlepiej widać na serbsko-kosowskim pograniczu. Cztery gminy
na północy Kosowa zamieszkane
są w większości przez Serbów. Nie
uznają oni zwierzchnictwa władz
w Pristinie i są poza jakąkolwiek
ich kontrolą. Mimo że mieszkają
na terenach należących do Kosowa,
budują odrębne instytucje admini-

Wszystko po to, by zatrzymać na
miejscu „strażników serbskości”.

Mitrovica – ziemia niczyja
„Kosowo jest serbskie” – głoszą
napisy na moście w Mitrovicy, mieście
przedzielonym rzeką. Po jej stronie
południowej mieszkają kosowscy
Albańczycy, a na północy Serbowie.
„Fuck you Serbia” – namalował ktoś
w odpowiedzi na hasło po drugiej
stronie mostu.

Mitrovica, most, strona kosowska
stracyjne i oświatowe, wybierają
swoich wójtów i burmistrzów. Wspiera
ich – szczególnie finansowo – Belgrad, który płaci mieszkającym tu
Serbom pensje i emerytury nawet
kilkakrotnie wyższe od kosowskich.

Nowoczesny most wybudowany
w 2005 roku przez francuskich żołnierzy sił KFOR stał się symbolem
podziału miasta. Korzysta z niego
mało kto. Tylko nieliczni Serbowie
udają się do kosowskiej części, Al-

bańczycy też nie są mile widziani po
drugiej stronie. Dostępu do serbskiej
strony broni barykada usypana z kilku
ton ziemi, gruzu i betonowych płyt.
Samochód tędy nie przejedzie. Kto
chce przejść na drugą stronę, musi
przeprawić się przez gruzowisko.
Tuż za barykadą stoi namiot, w którym dyżurują serbscy nacjonaliści.
Przed wejściem symbole narodowe
Serbii: flagi, godło. W serbskiej części Mitrovicy flagi wiszą zresztą na
każdej ulicznej latarni. Mieszkańcy
namiotu uważnie obserwują, kto
przekracza most. Jeśli ktoś lub coś
im się nie spodoba, zaczynają głośno wyzywać, próbują dzwonić po
posiłki. Zazwyczaj kończy się jednak
na słownej agresji. Na moście przez
całą dobę stacjonują siły KFOR,
które dbają o to, by nie doszło do
eskalacji konfliktu.

Barykady
na drogach do granicy
Dużo groźniej bywa na drogach
północnego Kosowa prowadzących
do przejść granicznych z Serbią.
Namioty i szałasy wzdłuż jezdni
ustawili serbscy nacjonaliści. Koczują
tu już od ponad roku. Na poboczu
trzymają w pogotowiu barierki, łańcuchy ze szpikulcami do przebijania
opon, grube pnie drzew. Jest nawet
traktor, który w razie potrzeby wyjeżdża na środek ulicy. Barykady są
protestem wobec ustanowienia oficjalnych przejść granicznych między
Kosowem a Serbią. Mają też na celu
uniemożliwianie dostawy towarów
do Kosowa, które niemal pozbawione
jest przemysłu i skazane na import
wszelkich dóbr.

– Nigdy nie wiadomo, kiedy i co
sprowokuje Serbów do zabarykadowania drogi – mówi Robby Zocher,
niemiecki policjant, do połowy listopada szef zespołu oficerów śledczych
unijnej misji EULEX stabilizującej
sytuację w Kosowie. Potężne land
cruisery, którymi poruszają się pracownicy misji, nie mogą liczyć na
jakiekolwiek przywileje. Nienawiść
Serbów do EULEX-u odczuwa się
na każdym kroku. „EULEX go home” – to najłagodniejszy z napisów
na murach.
– Czasami czekaliśmy na przejazd nawet kilka godzin. Bywało,
że rezygnowaliśmy i wracaliśmy do
bazy – opowiada Zocher.
Pracownicy misji starają się nie
prowokować nacjonalistów. Próba
usunięcia barykad w ubiegłym roku
przez żołnierzy KFOR skończyła się
strzelaniną, w której kilkanaście
osób zostało rannych.

Niepokój na przejściach
Równie napięta sytuacja panuje
na samych przejściach granicznych.
Po tym, jak we wrześniu 2011 roku, mimo protestów Belgradu, siły
międzynarodowe KFOR, EULEX
oraz kosowscy policjanci obsadzili
przejścia graniczne z Serbią, wciąż
tu wrze. W zamieszkach, do których
dochodziło wielokrotnie, zginął jeden
policjant. Wielu zostało rannych.
Umieszczenie międzynarodowych
ekip na przejściach granicznych
między Kosowem a Serbią przyniosło
niewiele pożytku. Nie tylko doprowadziło do eskalacji konfliktu, lecz także
do powstania wielu alternatywnych
dróg omijających przejścia.

– Mamy władzę tylko na przejściach. Jeśli coś dzieje się choćby
sto metrów dalej, nie możemy reagować – mówi niemiecki policjant
z EULEX-u.
Na alternatywnych drogach kwitnie przemyt na wielką skalę. Przejścia
graniczne przekraczają ci, którzy nic
nie mają na sumieniu.

Gorzki bilans
Na początku listopada Europejska Izba Kontroli Budżetowej
opublikowała druzgocący raport
podsumowujący pięcioletnią działalność misji EULEX. To największa
w historii Unii Europejskiej operacja
stabilizacyjna. Jak dotąd przyniosła niewiele efektów: w Kosowie
toną miliardy euro, a nad korupcją
nikt nie panuje – wynika z raportu. Najgorzej jest na pograniczu
kosowsko-serbskim. Tu niemal nic
nie zmieniło się na lepsze.
– Północ Kosowa to ziemia niczyja
– przyznaje Robby Zocher. – Podam
przykład: jedyny w tej części kraju
sąd mieści się w serbskiej części
Mitrovicy. Według mieszkających tam
Serbów, obowiązuje w nim prawo
serbskie. Według Kosowczyków –
kosowskie. Jedni i drudzy nie uznają
więc tej instytucji ani zapadających
w niej wyroków. Tak jest ze wszystkim.
– Jestem przekonana, że gdybyśmy
stąd wyjechali, w ciągu dwóch-trzech
dni wojna na kosowsko-serbskim
pograniczu rozpoczęłaby się na nowo
– mówi Irina Gudeljević, rzeczniczka
bazy EULEX w Kosowie. I nie ma
złudzeń.

Tekst i fot.:

Monika STEFANEK
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Pomorze – dynamiczna
rzeczywistość
Dokończenie ze str. I
– Jak pan postrzega Pomorze?
– Podzieliłbym je na trzy regiony, w których problematyka pomorskości jest widziana
inaczej: pierwszy to Pomorze
Przednie (Vorpommern), czyli
dzisiejsze Pomorze niemieckie,
drugi to Pomorze Zachodnie,
które od 1945 roku jest polskie,
i trzeci to Pomorze Gdańskie. Ja
pochodzę z Pomorza Gdańskiego, gdzie o Pomorzu mówi się
powszechnie jako o całości od
Tczewa po Rugię, nie szatkuje się
go, mimo odkrywania różnic już
na samym Pomorzu Gdańskim.
Mamy tam przecież Kaszubów,
Kociewiaków, Borowiaków, jest
Krajna, Kosznajderia...
– ...pod Chojnicami, gdzie w
XVI w. wieku osiedlili się niemieccy katolicy z Dolnej Saksonii...
– ...ale w dyskusjach mówi się
o całym Pomorzu. Z faktycznymi
podziałami spotkałem się dopiero
na Pomorzu Zachodnim. Niezwykłym odkryciem były dla mnie
emocje, jakie w Szczecinie budzi
termin Pomorzanin. Spotkałem
się z opinią, że o szczecinianach,
a nawet mieszkańcach Pomorza
Zachodniego, tak mówić się nie
powinno. To jest pasjonujące, bo
na Pomorzu Przednim i Pomorzu
Gdańskim, gdzie ludzie mówią o
sobie, że są Pomorzanami, takim
samym terminem określają też
mieszkańców Pomorza Zachodniego. A tu? Wielki opór!
– Na Pomorzu Przednim i
Pomorzu Gdańskim faktycznie
mieszkają Pomorzanie, od dawna,
a mieszkańcy Pomorza Zachodniego skądś przyjechali na ogół
po 1945 roku.
– Na Pomorzu Zachodnim tworzy się jakaś nowa tożsamość
i to mnie fascynuje. Podobne
zjawiska zauważa też się w innych regionach, np. w dawnych
Prusach Wschodnich, gdzie można
usłyszeć, że ktoś jest z Warmii i
Mazur. Jak można być jednocześnie z Warmii i Mazur? Przecież
to historycznie dwa różne światy.
Ale idźmy też na Pomorze Przednie, do Greifswaldu, gdzie słyszy
się już: „jestem z MeklemburgiiPomorza Przedniego”, a nawet:
„jestem Meklemburczyko-Pomorzaninem” czy „meklemburskim
Pomorzaninem”. Te nazwy są
znakami dynamicznych procesów
społecznych i dziś już nie może
dziwić, że ktoś jest z Warmii i
Mazur, choć to historyczny anachronizm.
– Do Zachodniomorskiego włączono dawne tereny nowomarchijskie. W Chojnie można usłyszeć:
dlaczego?, gdzie tu Pomorze, tu
była Nowa Marchia.
– Bardzo to ciekawe. Przecież
ci, którzy tak mówią, nigdy nie
mieszkali w Nowej Marchii, bo
po drugiej wojnie już jej nie
było. Można postawić pytanie:
jaka tam powstaje tożsamość?
Co z tego kiedyś będzie?
– Czy pomorskie tożsamości,
polska i niemiecka, zbliżą się
kiedyś do siebie?
– Znów ciekawy problem.
Spójrzmy na Pomorze Tylne (Hinterpommern), którego obszar jest
prawie tożsamy z dzisiejszym
polskim Pomorzem Zachodnim.
Choć nazwa Hinterpommern jest
w Polsce mało znana, to jednak
jego niemiecką historią zajmuje
się dziś o wiele więcej Polaków
niż Niemców. Nawet na Pomorzu
Przednim wiedza o Hinterpommern jest coraz mniejsza, mimo

że to Heimat wielu rodzin, które tam mieszkały. Jest to dziś
faktycznie terra incognita. Ale
też powojenne dzieje polskiego Pomorza Zachodniego są dla
niemieckiego społeczeństwa na
Pomorzu Przednim białą plamą.
Dlatego też na naszej wystawie
chcemy pokazać historię Pomorza
jako całości. Historyczne Pomorze (Pommern) i w Niemczech, i
w Polsce ginie ze świadomości
społecznej. Na tych terenach
tworzy się nowa tożsamość. Być
może znów pomorska, ale inna,
być może polsko-niemiecka.
– Jak na przygranicznych terenach Pomorza Przedniego, gdzie
mieszka coraz więcej Polaków.
– W każdym razie są to zjawiska
dynamiczne. Chciałbym, żeby ich
ślad też był na wystawie.
– Wystawa będzie skłaniać do
dyskusji.
– Na pewno, zwłaszcza że jej
część trzecia będzie dotyczyć
czasów najbardziej nam bliskich.
Będziemy prezentować problemy
delikatne, dla wielu osób trudne.
– W Szczecinie ta część wystawy
budziła kontrowersje już wtedy,
gdy zaczęto o niej mówić. Słychać
było: jakim prawem niemieckie
muzeum chce robić wystawę o
polskim Pomorzu Zachodnim?
– Myślę, że te obawy już minęły.
– Na wystawie będą problemy
trudne: hitleryzm, nazizm, druga
wojna, robotnicy przymusowi,
obozy pracy, front, ucieczki, wypę-

zgodę na wykorzystywanie jej
planu sporządzonego w 1947 roku
przez jednego z mieszkańców.
Naniósł on na nim informacje
o mieszkańcach każdej zagrody:
kto przybył z Kaszub, Mazowsza,
Wileńszczyzny, ilu pozostało Niemców. To będzie punkt otwarcia.
– Co potem?
– Odnajdowanie się nowych
mieszkańców w nowej rzeczywistości, odbudowa miast, przykłady
odnawiania, ale i dewastacji, losy
cmentarzy, trochę propagandy
Ziem Odzyskanych, uruchamianie
przemysłu, rolnictwa, historie
osób, miejsc i przedmiotów. Dla
Polaków pewne problemy będą
oczywiste, lecz nie dla Niemców,
jak choćby specyfika własności w
powojennej Polsce. Chcemy też
pokazać zjawiska nowe i zanikanie
dawnych. Z Bytowa pożyczymy
przyrządy do rybołówstwa, żeby
zobrazować, jak wśród tamtejszych rybaków kaszubskich ginie
metoda łowienia ryb pod lodem.
Będzie kultura, na przykładach
z całego Pomorza Zachodniego,
od Szczecina do Słupska.
– Dużo spraw.
– A miejsca mało. W aranżacji
wystawy przewidzieliśmy małe
przestrzenie na małe historie,
gdzie trzeba będzie coś otworzyć,
żeby dowiedzieć się więcej. Będzie też przestrzeń poświęcona
ustrojowi powojennej Polski,
przejęciu władzy w 1945 roku,
wydarzeniom lat 1956, 1970 i 1980,

cin” uczestniczącego w akcji Wisła. Poprzez ten hełm dotkniemy
wielu problemów, m.in. adaptacji
mienia pozostawionego przez
Niemców i osadnictwa Ukraińców
na Pomorzu Zachodnim. Niezwykłych przedmiotów będzie więcej:
łyżka z „Kaskady” – pretekst do
opowieści o dziejach „Kaskady”,
oryginalny motocykl Junak, model
statku – pretekst do opowieści
o Stoczni Szczecińskiej i PŻM.
– Dopełnią to nagrania z opowieściami konkretnych osób.
– Dzięki nim odejdziemy od
narracji narzuconej. To będą indywidualne wspomnienia, nieraz
odbiegające od standardów, historia oczami ludzi, a nie tzw. historia
obiektywna. Nie będziemy uogólniać, choć zdajemy sobie sprawę,
że jednostkowe przykłady będą
mogły być uogólniane. Ale to jest
problem przygotowania odbiorcy,
a nie konstrukcji wystawy. My
chcemy tak ją przygotować, żeby
nie zarzucano nam propagandy,
choć oczywiście takich zarzutów
zupełnie uniknąć się chyba nie
da. Podstawową obroną będzie
mnogość narracji. Wierzę w jej
siłę, choć wiem też, że nie da się
uniknąć mnogości interpretacji.
– Podobną wystawę otwarto
kilka lat temu w Muzeum Śląskim
w Görlitz. Odwiedza ją wielu Polaków, w tym uczniowie ze Zgorzelca. W jednej z gablot są klucze od
prywatnych domów uzyskane od
Niemców wysiedlonych po 1945 r.

Szczecin na wystawie w Greifswaldzie. Dyr. Muzeum Pomorza dr Uwe Schröder i szczeciński czterofajkowiec

Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

dzenia, wysiedlenia, osadnictwo,
tworzenie się państw w nowych
granicach. Jaki język znaleźć,
żeby o tych sprawach mówić do
wszystkich?
– Punktem wyjścia naszej
wystawy jest społeczeństwo, bo
Pomorze to przede wszystkim
Pomorzanie. Spróbujemy zapoznać odbiorcę najpierw z tym,
kim są powojenni mieszkańcy
Pomorza Zachodniego. Chcemy
to przedstawić w skali makro,
ogólnie, i mikro na przykładzie
wsi Swołowo, bo uzyskaliśmy

„Solidarności”, stanowi wojennemu, wolnym wyborom, rzeczywistości po przełomie, sprawom
polsko-niemieckim. Pokażemy też
problemy, które mogą niektórym
wydawać się nieważne, lecz dla
nas są ważne, jak turystyka na
Pomorzu Zachodnim.
– Niektóre wydarzenia będą
sygnalizowane przez przedmioty.
– Mamy na przykład hełm niemiecki z drugiej wojny światowej,
który w 1947 roku używany był
przez członka załogi polskiego
pociągu pancernego nr 1 „Szcze-

ze Śląska. Gdy wystawę otwarto,
jedni w Polsce mówili: patrzcie,
ludzie tak kochają swoje domy,
że zabierają klucze jak relikwie,
a inni: patrzcie, oni zachowują
klucze, bo chcą wrócić.
– To jest właśnie mnogość
interpretacji.
– Kiedy wystawa będzie otwarta?
– Planujemy, że w 2015 roku.
– Dziękuję za rozmowę.



Rozmawiał
Bogdan TWARDOCHLEB
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JARMARKI

ZACZYNA się adwent, a z nim
w Niemczech tradycyjne jarmarki
przedświąteczne, a na nich spotkania, grzane wino, adwentowe ciastka,
jabłka w lukrze, prażone migdały.
Podajemy terminy jarmarków. W tym
roku jarmark będzie też w Szczecinie.
■■ ANGERMÜNDE, rynek: 6-9 grudnia, od godz. 12.
■■ ANKLAM, rynek: 14-16 grudnia,
godz. 12-20; Frauenstrasse: 14-16
grudnia, godz. 12-20; nad Pianą,
jarmark szwedzki: 15-16 grudnia,
godz. 13-18.
■■ EGGESIN (Brenholztag), Vierseitenhof wokół Rosengarten: 1 grudnia,
od godz. 12.
■■ GREIFSWALD, rynek: 1-22 grudnia; poniedziałki-czwartki, godz.
10-20; piątki-soboty, godz. 10-21;
niedziele, godz. 11-20. Codziennie
bogaty program artystyczny.
■■ HERINGSDORF, Platz des Friedens: 14 grudnia, od godz. 14; 15-16
grudnia, od godz. 11.
■■ NEUBRANDENBURG, Turmstrasse: do 22 grudnia, niedzieleczwartki, godz. 10-19; piątki-soboty,
godz. 10-21 (www.weberglockenmarkt.
com).

■■ PENKUN, rynek: 7 grudnia, godz.
16-22; 8 grudnia, godz. 10-22; 9 grudnia, godz. 10-20.
■■ PRENZLAU, klasztor Dominikanów: 2 grudnia, godz. 13-17, centrum
miasta: 1-16 grudnia: dni powszednie,
godz. 14-20, weekendy, godz. 12-20.
■■ SCHWEDT, Uckermärkische Bühnen: 1 grudnia, godz. 12-17, Stare
Miasto: 6-9 grudnia, godz. 11-21,
w niedzielę do 18.
■■ RIETH, Cafe de Klönstüw: 8 grudnia, godz. 14-18.
■■ STRALSUND, rynek Starego
Miasta: 29 listopada-23 grudnia;
rynek Nowego Miasta: 26 listopada-22 grudnia; poniedziałki-czwartki:
godz. 11-20, piątki-soboty, godz. 11-22,
niedziele, godz. 11.30-20 (www.weihnachtsmarkt-stralsund.de).
■■ TORGELOW, rynek: 1-2 grudnia,
od godz. 10.
■■ UECKERMÜNDE, rynek: 15-16
grudnia, od godz. 10.
■■ WOLGAST, Mühle am Paschenberg: 2 grudnia, godz. 12-16.
***
■■ BERLIN (największe jarmarki;
www.weihnachteninberlin.de):
■■ – Gedächtinskirche (Breitscheideplatz, S-5, S-7, S-75 oraz U-2, U-9 do
Dworca Zoo): do 6 stycznia, niedzieleczwartki, godz. 11-21; piątki-soboty,
godz. 11-22;
■■ – Charlottenburg (przy zamku,
U-2, U-5 do Bismarckstrasse), do 26
grudnia: poniedziałki-czwartki, godz.
14-22; piątki-niedziele, godz. 12-22;
■■ – Gendarmenmarkt (U-6 do Französische Str.; U-2, U-6 do Stadtmitte),
do 31 grudnia: codziennie, godz.
11-22, sylwester, godz. 11-01. Wstęp:
1 euro (dzieci do lat 12 wstęp wolny);
■■ – plac Poczdamski (dojazd do
Dworca Poczdamskiego), do 26 grudnia: codziennie, godz. 1-22, w Wigilię do godz. 16 (wśród atrakcji: tor
saneczkowy);
■■ – plac przy Staatsoper (Unter den
Linden, dojazd: U-6 do Französische
Str., U-2 do Hausvogteiplatz), do 26
grudnia: poniedziałki-czwartki, godz.
12-21.30; piątki-soboty, godz. 11-22.30;
niedziele, godz. 11-21.30;
■■ – Alexanderplatz (dojazd: U-2,
U-5, U-8 do Alexanderplatz), do 26
grudnia: codziennie godz. 10-22
(24.12 do godz. 16), wśród atrakcji
tor saneczkowy.
***
■■ SZCZECIN, Zamek Książąt Pomorskich, 14-16 grudnia. 
(b.t.)

przez granice

REPORTAŻ

Zdobywają zaufanie także w małych wioskach

W kolejce
do polskiego doktora
PO NIEMIECKIEJ stronie
granicy pracuje wielu polskich
lekarzy. Jednak na wsi
lekarz pierwszego kontaktu
pochodzący z Polski to wciąż
rzadkość.

To nic, że Polak
Zadowolona ze zmiany jest także Kerstin Müller, pielęgniarka
pracująca w Klockow i Brüssow
wspólnie z polskim lekarzem.

W gabinecie doktora Marcina
Florczaka w wiosce Klockow niedaleko Prenzlau (Brandenburgia)
drzwi się nie zamykają. Co chwila
zagląda kolejny pacjent z nadzieją, że jeszcze dziś uda mu się
zapisać na wizytę. W poczekalni
pacjenci rozmawiają o tym, co im
się ostatnio przytrafiło, dyskutują
o pogodzie i wymieniają uwagi na
różne tematy. Także pracującego
tu od pięciu miesięcy lekarza
z Polski.
– Miły z niego chłop – przyznaje
rozbrajająco starszy mężczyzna.
– O tak, jest świetny. Ma klasę
– potakują dwie inne pacjentki.

Cztery lata bez lekarza
Nie było oczywiste, że pacjenci
tak szybko zaakceptują pochodzącego ze Szczecina internistę.
Doktor Florczak przejął praktykę
po lekarce, która przepracowała
w Klockow trzydzieści siedem lat
i cieszyła się wielkim zaufaniem
pacjentów. Przed kilkoma miesiącami odeszła na emeryturę
w wieku 71 lat. Praca także po
osiągnięciu wieku emerytalnego
to nie jest odosobniony przypadek. Jak szacuje Brandenburskie
Zrzeszenie Kas Chorych, blisko
25 proc. lekarzy w landzie ma
powyżej 60 lat. Zbliżają się do
emerytury, lecz nie ma kto ich
zastąpić. W Brandenburgii na obsadzenie czeka około 100 praktyk
lekarskich pierwszego kontaktu.
Nic dziwnego, że w niedalekim
Brüssow, gdzie od połowy października internista ze Szczecina
również przyjmuje pacjentów,
odetchnięto z ulgą. Mieszkańcy
czekali tu na ponowne otwarcie
gabinetu ponad cztery lata.
– Przyjęli mnie bardzo ciepło.
Myślę, że dobrze trafiłem – przyznaje dr Marcin Florczak. – W Niemczech wschodnich od lat brakuje
lekarzy. Nie zauważyłem, żeby moje
pochodzenie miało jakiekolwiek
znaczenie dla pacjentów.
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– Pracuje nam się dobrze. Myślę,
że tworzymy dobry, zgrany zespół –
mówi. – Pacjenci przyjęli doktora
bardzo miło. Nie znam nikogo, kto
zmieniłby lekarza tylko dlatego,
że teraz pracuje tu Polak.
Pacjenci przyznają, że lekarz
z Polski to dla nich pewna nowość,
lecz podkreślają, że liczy się to,
jakim jest specjalistą.
– Najważniejsze, że dobrze leczy
– pacjenci wtórują siostrze Müller.
– Kiedy dowiedzieliśmy się, że
nowym lekarzem będzie Polak,
od razu zdecydowaliśmy w domu,
że zostajemy. Przecież to żadna
różnica – dodaje starsza kobieta,
mieszkanka Klockow. – Po niemiecku doktor mówi dobrze, trochę
wolniej niż Niemiec, ale to też ma
swoje dobre strony. W końcu ja też
nie jestem najmłodsza i czasem
czegoś niedosłyszę.

Dramatyczna sytuacja
Brak lekarzy w przygranicznych landach odczuwają pacjenci,
szpitale, kasy chorych. W szpitalu
w Schwedt trzeba było na pół
roku zamknąć oddział dziecięcy,
bo nie miał kto w nim leczyć.
Personel udało się znaleźć dopiero po zakrojonej na szeroką
skalę akcji, w którą włączyli się
lokalni politycy, media, przed-

stawiciele ministerstwa zdrowia
i kas chorych. Niemieccy lekarze
wolą pracować na zachodzie kraju
– za wyższe stawki. Sporo z nich
wyjeżdża też do innych krajów,
do Wielkiej Brytanii, Szwecji.
Absolwentów medycyny trudno
zaś nakłonić do tego, by zaraz po
studiach przenieśli się na wieś
gdzieś na wschodzie kraju. W dodatku uniwersytety medyczne kilka
lat temu obniżyły liczbę miejsc na
studiach o 10 procent.
Teraz, by zapewnić pacjentom
możliwość leczenia, koncerny medyczne prowadzące gabinety lekarskie i szpitale zmuszone są szukać
pracowników w innych krajach.
Polskich lekarzy zatrudnia też
koncern GLG z siedzibą w Eberswalde, do którego należą m.in.
gabinety w Klockow i Brüssow.
– Zatrudniamy wielu polskich
lekarzy, choćby w naszym szpitalu
w Prenzlau. Z jednej strony chcemy
polskim pacjentom leczącym się
w naszych placówkach stworzyć
możliwość kontaktu z lekarzem
w języku ojczystym, z drugiej strony,
polscy lekarze są tak samo dobrze
wykształceni jak niemieccy, znają
świetnie język, dlaczego więc nie
mieliby leczyć niemieckich pacjentów? – mówi Harald Kothe-Zimmermann, prezes koncernu GLG.

Region potrzebuje
specjalistów
Dla Haralda Kothe-Zimmermanna to bez znaczenia, skąd
pochodzi lekarz.
– Równie chętnie zatrudniamy
lekarzy z innych krajów, choć zatrudnianie Polaków, także dlatego,
że są obywatelami Unii Europejskiej, jest łatwiejsze niż kogoś
spoza UE – przyznaje prezes GLG.
– W tej chwili nawet nie wiem,
ilu mamy w naszych placówkach
polskich lekarzy i pielęgniarek.
W rocznych statystykach określamy
jedynie procent obcokrajowców,
którzy u nas pracują, a nie narodowość.
Najważniejsze, że są świetnymi
specjalistami, jak doktor Florczak.
Pacjenci są nim zachwyceni. Takich ludzi nasz region potrzebuje.

Tekst i fot.

Monika STEFANEK

Greifswald, 29-30 listopada

Praca przymusowa na Pomorzu
W MUZEUM Pomorza w Greifswaldzie zaczyna się dziś
dwudniowa niemiecko-polska konferencja „Praca przymusowa
na Pomorzu w latach 1939–1950. Stan i perspektywy
badań naukowych oraz edukacji historycznej w Polsce
i w Niemczech”.
W CZASIE drugiej wojny
światowej również na Pomorzu
przebywało bardzo wielu jeńców
wojennych, więźniów obozów
koncentracyjnych i robotników
przymusowych, pracujących
nierzadko w nieludzkich warunkach. Po zakończeniu wojny
wielu Niemców musiało świadczyć pracę na rzecz państwa polskiego przy odbudowie zniszczeń
wojennych. O wszystkich tych
problemach będzie mówić się
w czasie konferencji. Prezentowane będą również relacje
świadków wydarzeń.
Uczestnikami spotkania będą
historycy, pracownicy instytucji
zajmujących się edukacją polityczno-historyczną, nauczyciele,
uczniowie, studenci. Pierwszego

dnia historycy dyskutować będą
o stanie badań nad problemem,
a przedstawiciele archiwów poinformują o dokumentach, jakie
są na ten temat.
Drugi dzień konferencji poświęcony będzie edukacji historycznej. Zaprezentowane
zostaną m.in. przedsięwzięcia
realizowane przez muzea i szkoły.
Na zakończenie o swoich doświadczeniach mówić będą byli
robotnicy przymusowi.
Organizatorzy konferencji:
Uniwersyteckie i Hanzeatyckie
Miasto Greifswald (Wydział Kultury), Archiwum Miejskie w Greifswaldzie, Archiwum Państwowe
w Szczecinie. Współpraca: Kancelaria Rządu Kraju Związkowego
Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Konferencja dofinansowana
jest przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, program
Interreg IVA (Fundusz Małych
Projektów Euroregionu Pomerania). 
(aw-s)

AKTUALNOŚCI

■■ SCHLEZWIG-Holstein jest pierwszym landem RFN, który w swojej
konstytucji przyznał Sinti i Romom
prawa mniejszości narodowej.
■■ 16 PROCENT obywateli wschodnich Niemiec identyfikuje się z systemem wartości skrajnej prawicy.
Jest to o 6 proc. więcej niż w 2010
r. – głosi raport Fundacji Friedricha
Eberta, związanej z SPD. Raport
podaje też, że 95 proc. obywateli
RFN jest zadowolonych z demokracji
i państwa.
■■ ELŻBIETA Penderecka otrzymała
Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu
Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Prezydent RFN uhonorował
w ten sposób jej zaangażowanie
na rzecz współpracy w dziedzinie
muzyki między Polską a Niemcami.
■■ PRZEDSZKOLA w landach
wschodnich są tańsze niż w zachodnich. Za całodniową opiekę
i wyżywienie rodzice w Magdeburgu
płacą 208 euro, w Gelsenkirchen –
585 euro. Najtańsze na zachodzie
przedszkola są we Frankfurcie nad
Menem – 252 euro miesięcznie.
■■ ŚREDNIA płaca brutto w RFN to
2700 euro miesięcznie. Na wschodzie
najlepiej zarabia się w Dreźnie –
średnio 2450 euro.
■■ NIEMCY są dziś piątą gospodarką
świata, a w 2060 roku będą na miejscu dziesiątym – tak prognozuje Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju. Szybko awansować będą
takie gospodarki, jak m.in. Brazylia.
Wyprzedzi ona Japonię. W 2016 r.
USA stracą na rzecz Chin pierwsze
miejsce w gospodarce świata.
■■ WZRASTA liczba azylantów
w RFN. W październiku br. wpłynęło 12 tys. nowych wniosków o azyl,
o 50 proc. więcej niż we wrześniu
2012. O azyl stara się najwięcej
obywateli Serbii, Macedonii i BośniHercegowiny.
■■ ANGELA Merkel jako kanclerz
i posłanka do parlamentu zarabia
miesięcznie 24 165 euro. Szef opozycyjnej SPD uważa, że to stanowczo
za mało. – Kanclerz nie powinien
zarabiać mniej niż dyrektor średniej
Sparrkasse – powiedział.
WYBIERZMY SIĘ

Polubić ceramikę
WARSZTAT Ceramiki Artystycznej E.+A. Lawrenz w Marienhoff
11 zaprasza w pierwszy weekend
adwentu do obejrzenia prac i warsztatu: sobota (1 grudnia) i niedziela
(2 grudnia), godz. 10-17. Wstęp
wolny. Dojazd: zaraz za przejściem
Lubieszyn/Linken trzeba skręcić w lewo (kierunek: Schwedt) i przejechać
około 200 metrów. Po lewej stronie
będzie Marienhoff 11.
Irlandzkie święta
SPICHLERZ Kultury (Kulturspeicher) w Ueckermünde zaprasza
w sobotę (1 grudnia, godz. 20) na
folkowy wieczór irlandzki. Irlandzcy
kowboje będę śpiewać tudzież grać
na kontrabasie, bodhranie, fletach,
gitarze, fidelu, banjo muzykę celtycką, ale też Bacha, pieśni adwentowe
i bożonarodzeniowe.
polenmARkT
W GREIFSWALDZIE w najbliższą
sobotę kończy się Festiwal Kultury
Polskiej polenmARkT. W Muzeum
Pomorza czynna jest wyjątkowa wystawa fotografii rostockiego artysty
Roberta Conrada, na których autor
uchwycił wizerunek miasta z przełomu lat 89/90.
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