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Powstaje Muzeum Niemców w Czechach

Uznamska
promenada nad Łabą
W ÚSTI nad Łabą, na pograniczu czesko-niemieckim, mieście
kojarzącym się z masakrą Niemców Sudeckich w 1945 r.,
powstaje Muzeum Czeskich Niemców.
– JEŚLI wydaje ci się, że macie
jakieś problemy w stosunkach
polsko-niemieckich, to spójrz, jak
mogą wyglądać stosunki niemiecko-czeskie – jakiś czas temu mówił
do mnie Jaroslaw Šonka, czeski
emigrant, wicedyrektor Akademii
Europejskiej w Berlinie, podsuwając otwarty laptop. Na monitorze
pojawiły się czeskie kabaretowe
klipy powszechnie dostępne w
internecie „reklamujące” škodę
henlein napędzaną cyklonem B
i zaopatrzoną w apteczkę ze swastyką zamiast czerwonego krzyża
i w proszek Aryjczyk, przypominający Ariel, a mogący wybielać
śniadoskóre dzieci. Są tam też
obrazki pękających z obżarstwa
Bawarczyków napakowanych niemieckim eintopfem czy równie
specyficzny kurs nauki języka
niemieckiego: dwóch grubasów
w tyrolskich spodenkach i kapeluszach opowiada dzieciom bajkę
o doktorze Mengele i Czerwonym
Kapturku.
* * *
Kto choć trochę zna burzliwe
dzieje stosunków niemiecko-czeskich w XX wieku, a zwłaszcza
ROZMOWA

zapiekły konflikt dzielący Niemców
i Czechów w samych Czechach,
przede wszystkim w tzw. Kraju Sudeckim, to wie, że symbolami tych
stosunków są Lidice i właśnie Ústí.
Czeska wieś, której mieszkańców
wymordowały oddziały niemieckiej
policji i SS, a ją samą zrównano z
ziemią w 1942 roku w odwecie za
udany zamach czechosłowackich

cichociemnych na obergruppenführera SS Reinharda Heydricha,
i czeskie miasto, którego nazwa
stała się symbolem jednego z wielu
pogromów cywilnej ludności niemieckiej dokonanych po wojnie
m.in. przez żołnierzy regularnych
jednostek czechosłowackich.
Zanim do tego doszło, narodowościowy konflikt rozsadzał
już monarchię austro-węgierską
u jej schyłku, potem niepodległą
Republikę Czechosłowacką, której
stopniową destrukcję konsekwent-

Ústí nad Łabą, miasto w Sudetach, blisko granicy niemiecko-czeskiej
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nie prowadziła radykalizująca się
i nazyfikująca społeczność i partia Niemców Sudeckich Konrada
Henleina. Potem była haniebna dla
Europy konferencja w Monachium
w 1938 roku, wkroczenie Hitlera do Pragi, Protektorat Czech
i Moraw III Rzeszy, powojenny
odsun, czyli brutalne wypędzenie Niemców z Czechosłowacji,
a wreszcie spór o sankcjonujące
je powojenne dekrety Beneša i
żądania ich unieważnienia przez
wpływowe Ziomkostwo Niemców
Sudeckich, co towarzyszyło jeszcze procesowi integracji Czech w
Unii Europejskiej. I choć w 1992
roku podpisano niemiecko-czeską
Umowę o dobrym sąsiedztwie i
przyjacielskiej współpracy, a w
efekcie mozolnego procesu negocjacji w 1997 roku pojednawczą
czesko-niemiecką deklarację szefów obu rządów, choć na granicy
działa kilka niemiecko-czeskich
euroregionów, to przez wiele lat,
mimo traktatów, wspólnych fundacji i instytucji, wymiany młodzieży,
dwustronne stosunki dalekie były
od sielanki. Obserwując je z oddali,
miałem wrażenie, że więcej w
nich politycznej poprawności niż
rzeczywistego otwarcia na siebie
partnerów i sąsiadów. A jednak...

Dokończenie na str. II

KOMENTARZ

Niech będzie lepiej
JESIENIĄ 2013 r. będą w Niemczech wybory parlamentarne. Mogą
nawet zmienić układ polityczny, a to
dlatego że nie jest pewne, czy liberałowie, koalicjant chadeków, przekroczą
próg wyborczy. Z uwagą obserwować
więc trzeba będzie rozwój sytuacji.
Chciałoby się, żeby rok 2013 był
lepszy dla spraw polsko-niemieckich
na pograniczu niż ten, który mija.
A przypomnijmy, że w mijającym
roku Szczecin zlikwidował swoje
biuro kontaktowe w Berlinie, a senat
Uniwersytetu Szczecińskiego podjął
uchwałę o sprzedaży Kulic, pałacyku
pod Nowogardem, gdzie od 1995 roku
prowadzona jest działalność na rzecz
zbliżenia polsko-niemieckiego. Biura
w Berlinie się nie odbuduje, a jeśli
chodzi o Kulice, warto wierzyć, że
mimo planowanej zmiany właściciela
działalność, dla której powstały,
będzie kontynuowana, może nawet
efektywniej niż to robił uniwersytet.
Nie będzie w 2013 roku oczekiwanej od dawna poprawy połączenia
kolejowego Szczecina z Berlinem. Porozumienie w tej sprawie, jakie tydzień
temu podpisali ministrowie transportu
Polski i Niemiec Sławomir Nowak i
Peter Ramsauer, przyjęte zostało w
Szczecinie z rozgoryczeniem. Przewiduje bowiem, że modernizacja linii
kolejowej, a dokładniej jej kawałka,
ma być dokonana do roku... 2020. Po co
więc był fajerwerk przy podpisywaniu
dokumentu w Szczecinie?
Niemniej jednak przez granicę
podróżuje coraz więcej ludzi: do pracy,
na zakupy, do domu, ale też na imprezy
kulturalne i po to, żeby poznawać
sąsiada. Oby okazji do takich podróży
było w 2013 jak najwięcej.
Bogdan TWARDOCHLEB

Gospoda przy granicy

Jesteśmy trochę egzotyczni
– Jesteśmy trochę egzotyczni – mówi Sören Kind z Gospody „Zum Bauernhof” w Neu Grambow
– W TYM roku wieś Neu Grambow świętowała 20-lecie gospody
„Zum Bauernhof”. Ale gospoda
istniała już wcześniej.
– Od 1978 roku. Najpierw prowadziła ją moja babcia, a potem
mama i ciocia. W NRD restauracje
funkcjonowały bardzo dobrze, a
po zjednoczeniu i wprowadzeniu
marki zachodnioniemieckiej upadły. Podobnie stało się z gospodą w
Neu Grambow. Wielu jej klientów
wyjechało, a ci, którzy zostali, nie
mieli pieniędzy na chodzenie do
niej. Moja mama też wyjechała.
Na krótko przed upadkiem muru
uciekła do RFN przez ambasadę

w Warszawie. Od sierpnia 1990
roku gospoda była nieczynna. Po
zjednoczeniu oboje z żoną byliśmy
bezrobotni i wtedy postanowiliśmy
na nowo ją otworzyć. W maju 1992
roku się udało. W tym roku minęło
20-lecie i z tej okazji mieszkańcy
Neu Grambow postanowili zorganizować święto na naszą cześć.
– Jakie potrawy są waszą specjalnością? Czy to tradycyjna kuchnia
pomorska?
– Tworzymy własną interpretację kuchni pomorskiej, niemieckiej i międzynarodowej. Potrawy
przygotowuje i gotuje moja żona, ja
tylko obsługuję. Menu jest bogate,

Szwedzki stół w gospodzie „Zum Bauernhof”
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ale naszą specjalnością jest wołowina i dziczyzna: steki wołowe,
carpaccio z rostbefu, pieczeń z
dzika. Mamy też domową nalewkę
z porzeczki oraz smalec, który podajemy z chlebem do piwa. Wiem,
że Polacy bardzo lubią golonkę.
Też ją serwujemy.
– Polacy lubią też dziczyznę.
– Jest w naszej ofercie prawie
zawsze w weekend. Jeśli ktoś ma
na nią ochotę także w inne dni,
może zadzwonić i się umówić.
Dla miejscowych nie jest to aż
tak wielka atrakcja, bo wielu z
nich poluje. Kilka dni temu była u
mnie rodzina z Polski właśnie na
pieczeni z dzika. Przygotowałem
ją specjalnie dla nich. Zadzwonili
i przyjechali następnego dnia. To
nie był wyjątek, bo wielu Polaków
zamawia na konkretny dzień właśnie dziczyznę. W okolicy nie ma
z nią wielkiego problemu.
– Skąd są państwa goście?
– To mieszkańcy Neu Grambow
i Grambow, Löcknitz, Penkun,
innych okolicznych miejscowości.
Na weekendy i wakacje chętnie
przyjeżdżają tu berlińczycy i też
nas odwiedzają, są rodziny, które
regularnie jeżdżą na zakupy do
Szczecina, a do nas przychodzą
na obiady. Od wiosny do później
jesieni zatrzymują się u nas rowerzyści z Polski i z Niemiec,
choć raczej tylko na piwo. Mamy

też gości ze Szczecina, którzy
specjalnie przyjeżdżają do nas
na posiłki. Inna grupa gości to
osoby, które chcą niedrogo zjeść
pożywny obiad. Dla nich przygotowujemy bufet obiadowy w
formie szwedzkiego stołu, który
funkcjonuje od wtorku do piątku
w godzinach 11.30-14. Każdy może
najeść się do woli za 8,50 euro, a
znacznie taniej za cztery obiady
w abonamencie. Poza tym różne
organizacje i stowarzyszenia,
także z Polski, urządzają u nas
spotkania.
– Czy dużo jest gości z Polski?
– Na razie nie, jednak ich liczba
stale i zauważalnie rośnie. Widać,
że doceniają dobrą kuchnię i że
do nas wracają, co bardzo nam
schlebia. Wydaje mi się, że dla
niektórych Polaków jesteśmy w
jakimś sensie egzotyczni, trochę
niezwykli, ale łatwi do osiągnięcia,
bo ze Szczecina można do nas dojechać samochodem w pół godziny.
Niektórych wciąż jeszcze dziwi, że
tak niedaleko od Szczecina jest
całkiem inny, nieznany im świat.
Myślę, że nasza gospoda również
przyczynia się do pozytywnego rozwoju stosunków polsko-niemieckich.
Również niemieckie przysłowie
mówi: „Przez żołądek do serca”.
– Czy poza bufetem obiadowym
są u państwa szczególne promocje?
– Co tydzień jest Dzień Piwosza

i wtedy za cenę trzech piw można
wypić cztery. Mamy Dzień Sznycla
i wtedy danie kosztuje 5 euro, a
podajemy różne sznycle: z sosem
cygańskim, z pieczarkami, masłem
czosnkowym, inne. W piątki między
godziną 20 a 22 zapraszamy na happy
hour. Wtedy napoje są o połowę tańsze. Organizujemy spotkania rodzinne, sylwestra, a naszą specjalnością
jest świniobicie – duża impreza z
tańcami, którą cztery razy do roku
organizujemy w pobliskim Retzin.
Najbliższe świniobicie będzie pod
koniec stycznia i po karnawale.
Płaci się za wstęp, a potem można
jeść i tańczyć do woli.
– Mówi pan po polsku?
– Niestety, tylko w podstawowym zakresie, ale znam po polsku
wszystkie nazwy potraw z menu.
Całe szczęście wielu Polaków zna
niemiecki lepiej niż ja polski.
Nawet jeśli goście nie znają niemieckiego i tak zawsze udaje nam
się porozumieć.
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* * *
Jan Šicha, historyk, wcześniej w
czechosłowackiej opozycji antykomunistycznej, do niedawna był dyrektorem
Centrum Czeskiego w Monachium,
a dziś jest pracownikiem praskiego
MSZ. Collegium Bohemicum w Ústí
nad Łabą, z którym jest związany, to
czeskie stowarzyszenie, które prezentuje
zgodne współżycie Niemców i Czechów.
Organizuje spotkania kulturalne, programy edukacyjne dla młodych Czechów
i Niemców, jak choćby „Świadkowie
historii”, w którym m.in. Lisa Miková,
Żydówka z Pragi, opowiadała o czesko-niemiecko-żydowskim tyglu, w jakim
dorastała, jak została wywieziona do
kacetu w Terezinie, potem Auschwitz…
W ramach projektu „Historia łączy”
swoimi losami dzielili się z młodzieżą m.in. niemieccy socjaldemokraci
z Kraju Sudeckiego, których – choć
byli antynazistami – również dotknęły
powojenne wypędzenia.
Ze zdumieniem słucham informacji
Jana o współtworzonym przez niego
Muzeum Czeskich Niemców, które ma
upamiętnić ich wielowiekową obecność
i kulturę, którą zniszczyli sami Czesi
po 1945 roku.
– To projekt niemiecki czy czesko-niemiecki? – pytam zaskoczony.
– Czeski – uśmiecha się Jan. – Finansowany w większości ze środków
czeskiego budżetu państwowego, ale
oczywiście po jego otwarciu mamy w
planach ścisłą współpracę z Ziomkostwem Niemców Sudeckich.
– Dogadujecie się z nimi? – pytam
coraz bardziej zdumiony.
– Bez problemu – mówi znów z uśmiechem. – Od czasu jak odeszło pokolenie,
które domagało się wyłącznie przepro-

sin i odszkodowań oraz unieważnienia
powojennego prawodawstwa czeskiego,
a przyszli nowi ludzie nastawieni na
dialog i współpracę, nie mamy z tym
kłopotów.
No i chwali Bernda Posselta, obecnego przewodniczącego Ziomkostwa
Niemców Sudeckich, zarazem deputowanego do Parlamentu Europejskiego.
Tego samego, który niedawno chwalił
prezydenta Joachima Gaucka za jego
wizytę w Pradze i wyrażał nadzieje,
że będzie to nowy impuls ożywiający
zaniedbane przez Berlin stosunki niemiecko-czeskie.
* * *
Z Janem Šichą rozmawiamy w Tönningen, małym miasteczku na południowym krańcu Szlezwiku, niemiecko-duńskiego regionu granicznego
przepołowionego granicą jeszcze w
roku 1920 skutkiem plebiscytu narodowościowego ustanowionego przez
traktat wersalski. „Kwestia Szlezwiku”
była tu przez półtora stulecia problemem narodowościowym i granicznym,
a kojarzyła się przeważnie z wojującym
szowinizmem obu stron. Jeszcze w 1997
roku zapowiedź utworzenia euroregionu
duńsko-niemieckiego na tym pograniczu spowodowała antyniemieckie i
antyeuropejskie (to w Danii nierzadko
to samo) demonstracje protestacyjne
Duńczyków wzdłuż granicy.
Spacerujemy z Janem po uliczkach,
gdzie co krok ich swojsko brzmiące
nazwy: Świnoujska, Wolińska, Heringsdorfska, oczywiście po niemiecku:
Swinemünder-, Woliner-, Heringsdorferstrasse, krzyżują się z niezrozumiałymi
dla mnie nazwami w języku duńskim.
Nazwy pomorskie nie dziwią, bo to przecież dawna brytyjska strefa okupacyjna,
dokąd trafiali uciekinierzy, wypędzani

i wysiedlani Niemcy z Pomorza i Prus
Wschodnich. A nazwy duńskie?
– To przecież normalne – uśmiecha
się właściciel pensjonatu, w którym
mieszkamy, zarazem radny gminy. –
Mamy tu przecież liczną mniejszość
duńską. Uznaliśmy więc, że warto to
nasze dobre sąsiedztwo zademonstrować
właśnie w ten sposób.
* * *
Hiszpański dziennik „El País” pisze:
„Granice, które powoli zanikają, granice
zapomniane i opuszczone, granice, o
których nikt już dziś nie pamięta... To
tłumaczy, dlaczego Unia Europejska
otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.
A także, dlaczego – mimo kryzysu, w
którym pogrążony jest dziś kontynent
– my, Europejczycy, mamy więcej niż
wystarczające powody do świętowania
tego faktu. (…) Z pozoru niewinne
słupy graniczne, tablice z napisami
i szlabany, były świadkami śmierci
milionów, mają na sobie krew setek
tysięcy młodych ludzi, którzy oddali
życie, by tych granic bronić; granice
te były również przekraczane przez
miliony uchodźców i wypędzonych”.
Artykuł ilustruje m.in. zdjęcie transgranicznego deptaka i ścieżki rowerowej
między Świnoujściem i Ahlbeckiem.
* * *
Stosunki czesko-niemieckie kiedyś
kojarzyły mi się z ryzykownym skrzyżowaniem o słabej widoczności, na którym
trzeba było zainstalować światła, by nie
dochodziło do nieustannych kolizji. Od
niedawna zaczynają mi przypominać
uznamską promenadę.
Siedzibą Muzeum Niemców Czeskich, które już niebawem ma być
oddane do użytku, będzie jedna z
najpiękniejszych kamienic w Ústí.
Andrzej KOTULA

Jesteśmy
trochę egzotyczni
Dokończenie ze str. I
– Co się zmieniło w Neu Grambow i
w gospodzie po zjednoczeniu Niemiec i
po wejściu Polski do Unii Europejskiej?
– Czas przed i po zjednoczeniu
był bardzo burzliwy. Pod koniec lat
osiemdziesiątych jako młody człowiek,
mieszkaniec Neu Grambow, bardzo
zazdrościłem Polakom, że mogą jeździć do Berlina Zachodniego, a my
nie. Jeździłem wtedy często pocią-

Sören Kind, współwłaściciel gospody.
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giem i czułem się jak w więzieniu, bez
żadnych perspektyw. Do tego ciągłe
kontrole policji i straży granicznej.
Potem przyszła euforia po upadku
muru berlińskiego i zjednoczenie.
Wtedy służyłem w wojsku. Zostałem
powołany do Narodowej Armii Ludowej NRD, a służbę skończyłem jako
żołnierz Bundeswehry. Pierwsze lata
funkcjonowania gospody były bardzo
ciężkie, ale z czasem stawała się coraz
bardziej popularna. Od kilku lat w Neu
Grambow i Grambow zaczęli mieszkać
Polacy. Uważam, że to dobrze. Gdyby
nie Polacy, domy stałyby puste i niszczałyby. Dzięki Polakom teren ten nie
podupada, a nasza własność nie traci
na wartości. Niestety, są też tacy, którym się to nie podoba. W Löcknitz jest
grupa radykałów, ale moim zdaniem
nie należy się nimi przejmować
– Czy jeździ pan do Polski?
– Bardzo często. Wiele produktów
do gospody kupujemy w Szczecinie,
bo po prostu oferta jest tam lepsza niż
tu, gdzie jest niewielu mieszkańców i
musi być ograniczona. U rybaków w
Szczecinie zaopatrujemy się w ryby.
Wcześniej często chodziliśmy w Szczecinie do restauracji: podpatrywaliśmy,
porównywaliśmy, próbowaliśmy smaków.
Teraz wybieramy się w celach wypoczynkowych raczej poza Szczecin, nad
morze – do Międzyzdrojów, nad jezioro
– do Sarbinowa. Latem nasz syn był na
Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad
Odrą. Zdajemy sobie sprawę, że w tym
regionie kontakty z Polską i Szczecinem
są konieczne. Nasze wizyty w Polsce i
to, że Polacy nas odwiedzają i kupują
u nas domy, to coś naturalnego.

HISTORIA

Za zakazem działalności NPD manifestowali w listopadzie mieszkańcy Wolgastu. Wspierali ich m.in. burmistrz Pasewalku Ralf Dambach i wiceburmistrz
Greifswaldu Ulf Dembski.
Fot. Nordkurier
o zakazanie działalności partii.
Z szesnastu landów tylko Hesja
wstrzymała się od głosu. Decyzję
poparł Bundesrat, druga izba niemieckiego parlamentu. Dopiero
w przyszłym roku okaże się, czy
do wniosku przyłączy się rząd
Angeli Merkel. Mimo że materiał dowodowy liczy ponad tysiąc
stron, procedura delegalizacyjna
wiąże się ze sporym ryzykiem.
Ewentualne fiasko nobilitowałoby
ugrupowanie, a dla państwa niemieckiego oznaczałoby porażkę.
Także wśród osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem
prawicowemu ekstremizmowi zdania
co do zakazu działalności NPD są
podzielone. Niels Gatzke, prowadzący
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
projekt „Perspektywa”, nie ma złudzeń, że po delegalizacji ugrupowania
w Niemczech problem prawicowego
ekstremizmu nie zniknie.

– Obawiam się, że wniosek o delegalizację NPD odwróci uwagę od
rzeczywistego działania przeciwko
neonazistom bądź sprawi, że stanie
się ono jeszcze trudniejsze – mówi
Gatzke. – Prawicowi ekstremiści
zejdą jeszcze bardziej do podziemia.
Jakie korzyści przyniosłoby
zatem zakazanie działalności
ugrupowania? Przede wszystkim
NPD nie mogłaby już liczyć na
państwowe dotacje przysługujące
jej w landach, w których jej posłowie zasiadają w parlamentach
krajowym, a więc w MeklemburgiiPomorzu Przednim i Saksonii (w
obu landtagach NPD ma trzynastu
posłów). W samej Meklemburgii
NPD otrzymuje rocznie z budżetu
państwa ok. 1,4 mln euro. Z pieniędzy tych pokrywane są m.in.
pensje dla parlamentarzystów
i utrzymanie biur poselskich w ich
okręgach wyborczych.

V KONFERENCJA

– Dzięki pieniądzom dla pracowników biur okręgów wyborczych
opłacani są członkowie i sympatycy
partii, a tym samym umacniane
są partyjne struktury – uważa dr
Gudrun Heinrich z Uniwersytetu
w Rostoku.
Z datków pozyskiwanych od
członków NPD partia ta nie mogłaby opłacić nawet jednej sekretarki. W 2010 roku na konto NPD
wpłynęło niespełna 14 tys. euro.
Delegalizacja NPD oznaczałby
także zakaz organizowania przez
tę partię np. festynów rodzinnych
i dobroczynnych, podczas których
stara się ona promować swój wizerunek jako partii przyjaznej
społeczeństwu. Festyny oferujące
darmową, często jedyną, rozrywkę
w małych, dotkniętych wysokim
bezrobociem miejscowościach, są
doskonałą okazją do werbowania
nowych sympatyków.
Niels Gatzke nie wyklucza, że od
złożenia wniosku o delegalizację
NPD do wydania orzeczenia przez
Federalny Trybunał Konstytucyjny może upłynąć nawet 5 lat.
Prawicowi ekstremiści nie czekają bowiem z założonymi rękami
i postanowili złożyć do trybunału
wniosek o zbadanie demokratyczności ich partii. Chcą wykazać, że
w demokratycznych Niemczech jest
miejsce na istnienie ugrupowań
o różnych przekonaniach. Gdyby
sąd przyznał rację NPD, byłoby to
równoznaczne z porażką wniosku
o delegalizację partii.
A poza tym niektórzy działacze
NPD mówią, że jeśli trybunał ich
partię zdelegalizuje, założą nową,
o nowej nazwie i nadal będą działać oficjalnie.
Monika STEFANEK

Baba z drewna, znak rozpoznawczy
Fot. archiwum

TO tam światowej sławy reżyser filmowy Fritz Lang kręcił
film „Kobieta na księżycu”. Jako
doradcę sprowadził w 1928 roku
profesora fizyki z gimnazjum w Siebenbürgen, Hermanna Obertha,
autora wydanej w 1925 roku książki
o lotach rakietą w przestrzeń międzyplanetarną. Jako jego asystent
pojawił się zaledwie 17-letni wówczas Wernher von Braun, który
dzięki swoim zdolnościom matematyczno-fizycznym i smykałce
technicznej o rok wcześniej zdał
maturę. W 1927 roku zwrócił uwagę
profesora Obertha rozprawką teoretyczną na temat prostej rakiety
napędzanej paliwem płynnym. Rok
później jej uzupełnione wydanie
ukazało się pod tytułem „Teoria
rakiet dalekiego zasięgu”. Publikacja zadowoliła ekspertów, a Fritz
Lang i zarząd UFA postanowili
urzeczywistnić idee młodego naukowca, wykorzystując do promocji
„Kobiety na księżycu” sfilmowany
start rakiety w kosmos.
Z pełnym entuzjazmem zespół
profesora Obertha przystąpił na
terenie studiów filmowych do budowy rakiety finansowanej przez
UFA. Ale w tak krótkim czasie,
jaki pozostał do premiery filmu,
zapowiedzianej na koniec września 1929 roku, budowa rakiety –
praktycznie od podstaw – okazała

się niemożliwa. Poza tym Oberth
faworyzował specjalistów, którzy
wcześniej zajmowali się rakietami
na paliwo stałe.
Chcąc zapewnić dalsze prowadzenie prac badawczych w UFA,
23 lipca 1930 roku przedstawił
przed odpowiednim urzędem silnik
rakietowy do atestu. Ponieważ
musiał jednak wrócić do macierzystej szkoły, funkcję kierownika grupy powierzono Rudolfowi
Nebelowi. To on doprowadził do
utworzenia na obrzeżach strzelnicy
Reinickendorf koło Berlina/Tegal
pierwszego na świecie poligonu
rakietowego.
Wernher von Braun poznawał
wówczas praktyczne problemy
produkcji w zakładach Borsig
i studiował na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Na poligonie
rakietowym trwały intensywne
prace przy budowie silnika rakietowego. W końcu 1931 roku
pierwsza rakieta o nazwie Mirak II
wzniosła się na wysokość 400 m.
Wernher von Braun powie później autorowi swojej autobiografii
Berndowi Ruhlandowi: „Było dla
mnie w pełni jasne, że droga od
rakiety-zabawki, jaką była Mirak II,
do rakiety nośnej na paliwo płynne jest tak samo daleka i trudna
jak od papierowego latawca do
samolotu”.

Ten pierwszy start rakiety przyniósł wiele doświadczeń. Okazało
się po pierwsze, że teren pod
Berlinem jest położony zbyt blisko zabudowań mieszkalnych, co
stwarza duże niebezpieczeństwo.
Poza tym przemysł w ogóle nie
interesował się finansowaniem
produkcji rakiet i dalsze prace
musiały być prowadzone jako badania naukowe. Od przemysłu
oczekiwano wsparcia w zakresie
prac nad urządzeniami automatyki
i stabilizacji toru lotu.
* * *
W 1932 roku 20-letni student
Wernher von Braun doszedł do przekonania, że jedynie Reichswehra da
mu szansę zrealizowania jego planów
budowy odpowiedniej rakiety i lotu
w kosmos. Urząd do spraw uzbrojenia
piechoty bardzo zainteresował się
budową rakiet, bo nie podlegała
ona ograniczeniom zbrojeniowym
nałożonym na Niemcy w traktacie
wersalskim. 1 października 1932
roku Wernher von Braun otrzymał
pomieszczenia i etat dla jednego
montera na prowadzenie testów
silnika rakietowego na poligonie
w Kummersdorf. W 1933 roku powstały kolejne bunkry, które można
dziś zwiedzać jako obiekty muzealne.
Przybyło też wielu nowych techników,
szczególnie po zamknięciu poligonu
w pobliżu Berlina/Tegla.
Za radą Reichswehry von Braun
ukończył studia na uniwersytecie
i wziął się za pracę doktorską.
7 czerwca 1934 roku został doktorem, a jego dysertacja nosiła
tytuł „Konstrukcyjno-teoretycz-

Transgraniczna „Nasze pogranicze”

NA początku grudnia w hotelu „Silver” w Szczecinie odbyła
się V Konferencja Transgraniczna „Nasze pogranicze – między
wizją a praktyką” zorganizowana przez miasto Szczecin we
współpracy z powiatami Uckermark i Vorpommern-Greifswald.
Po raz kolejny została sfinansowana z Funduszu Małych
Projektów.
PODCZAS konferencji mówiono o Europejskiej Współpracy
Terytorialnej, aktualizacji Strategii Euroregionu Pomerania na
lata 2014-2020 oraz współpracy
transgranicznej w turystyce, komunikacji i edukacji.
Otwierając spotkanie, zastępca
prezydenta Szczecina Krzysztof Soska podziękował za duże
zainteresowanie wydarzeniem
i podkreślił jego innowacyjność
polegającą na wprowadzeniu
wcześniejszych warsztatów, podczas których opracowywano projekty przyszłej współpracy.
Karina Dörk, zastępczyni starosty powiatu Uckermark, wyrażając zadowolenie z zacieśnienia
współpracy polsko-niemieckiej,
stwierdziła, że w związku z zauważalnym wzrostem liczby polskich mieszkańców w powiecie
Uckermark „musimy nauczyć się
wspólnie żyć, lepiej rozumieć
siebie i swoje potrzeby”.
Dennis Gutgessel, zastępca
starosty powiatu VorpommernGreifswald utworzonego w wy-

Badania rakietowe w studiu filmowym

OSTATNIO dużo mówi się i pisze o Peenemünde i Wenherze
von Braunie. Warto dopowiedzieć, że historia niemieckich
badań rakietowych zaczęła się nie w Peendmuende, lecz 50
km od lotniska Schönefeld – w berlińskim studio filmowym UFA
w Kummersdorf.
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Między wizją a praktyką
niku niedawnej reformy administracyjnej, przedstawił jego
strukturę i zadania. Również
i on podkreślił wagę współpracy
transgranicznej.
Referat o propozycjach Komisji Europejskiej dotyczących
Polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 wygłosił
Filip Skawiński, reprezentant
Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce. Mówił
o głównych zmianach, jakie zajdą
w Polityce Spójności, możliwym
podziale funduszy, przyszłości
współpracy terytorialnej.
Dorota Trawczyńska z Departamentu Współpracy Terytorialnej
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RP mówiła o Europejskiej
Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020, w szczególności
o alokacji środków, warunkach
współpracy, zasadach kwalifikowania projektów, obszarach
wsparcia i priorytetach inwestycyjnych.
Głos zabrał Peter Heise, dyrektor Biura Gmin Niemieckich
Euroregionu Pomerania w Löcknitz, który omówił m.in. stan
aktualizacji Strategii Rozwoju
Euroregionu Pomerania po stronie niemieckiej.
Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Pomerania w Szczecinie Paweł
Bartnik przedstawił stan aktualizacji Strategii Euroregionu
BERLIN

Peenemünde nie było pierwsze

– Dziękuję za rozmowę i życzę hucznego sylwestra.
Rozmawiał
Przemysław JACKOWSKI
(niemieckojęzyczny portal o Szczecinie
www.nachStettin.com)
Gospoda „Zum Bauernhof” prowadzą
państwo Carmen i Sören Kind.
Dojazd do Neu Grambow: za przejściem granicznym w Lubieszynie w lewo
za pierwszymi światłami i drogą B-113
około trzech kilometrów. Przed gospodą
jest szyld, rzeźba kobiety, spory parking,
a naprzeciwko plac zabaw dla dzieci.
www.zum-bauernhof.eu, www..zumbauernhof.de



Niemcy chcą zakazu działalności neonazistowskiej NPD

RZĄDY niemieckich landów
zdecydowały o wszczęciu
procedury delegalizującej
prawicowo-ekstremistyczne
ugrupowanie NPD. Partia ta,
w skali Niemiec marginalna,
przy granicy z Polską od
lat zdobywa coraz większe
poparcie, a popularność
buduje m.in. na propagowaniu
antypolskich haseł.

To druga próba zakazania
działalności NPD (NarodowoDemokratycznej Partii Niemiec).
Poprzednia, podjęta w 2001 roku,
zakończyła się po blisko dwóch
latach procedury fiaskiem. Federalny Trybunał Konstytucyjny
w Karlsruhe uznał dowody zebrane
we wniosku o delegalizację partii
za niewiarygodne. W strukturach
partii działali bowiem agenci niemieckich służb bezpieczeństwa.
Zdaniem trybunału, niemożliwa
więc była ocena materiału dowodowego pod kątem wiarygodności.
Zachodziło bowiem podejrzenie,
że część dowodów mogła zostać
spreparowana przez agentów.
Temat zakazu działalności NPD
wrócił w ubiegłym roku, kiedy na
jaw wyszło, że za serią zabójstw
dokonanych na obcokrajowcach
stoi inne prawicowo-ekstremistyczne ugrupowanie – NSU (Narodowo-Socjalistyczne Podziemie).
Po ujawnieniu sprawy Niemcy
przeżyły szok, a rząd i prezydent
RFN publicznie przeprosili ofiary
neonazistów. Od tego czasu dyskusja nad ponowną próbą delegalizacji NPD nie ustawała.
W połowie grudnia rządy krajów związkowych podjęły decyzję
o złożeniu w Karlsruhe wniosku
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ne i eksperymentalne problemy
rakiet na paliwo płynne”. Zawarł
w niej wszystkie najważniejsze
konstrukcje i testy przeprowadzone na silnikach rakietowych
A1 i A2.
Ponieważ z serii A1 pozostał
tylko jeden egzemplarz modelowy, w grudniu 1934 roku grupa

Pomerania na lata 2014-2020 po
stronie polskiej. Zaznaczył, że
ocena procesów zachodzących
w obszarze euroregionu jest pochodną zmian demograficznych
i zmian w gospodarce, jakości
i dostępności usług publicznych,
stanu finansów komunalnych,
braku wiedzy o „sytuacji sąsiada”
i barier komunikacyjnych. Wspomniał o priorytetach współpracy
transgranicznej wymagających
wsparcia, jak: edukacja, badania
naukowe, wykorzystanie nowych
technologii, innowacje w dziedzinie wzrostu zatrudnienia
i poprawie dostępności centrów
gospodarczych. Omówił również
propozycje projektów programu
współpracy transgranicznej.
W drugiej części spotkania
zaprezentowano wyniki sesji
warsztatowych poprzedzających
V Konferencję Transgraniczną
w obszarze turystyki, komunikacji
i edukacji. Skupiono się na propozycji projektów: „Pomerania
Ticket Plus”, „Transgraniczna sieć
ścieżek rowerowych” i „Transgraniczny produkt turystyki wodnej”.
Projekty prezentowane były przez
Burkharda Preisslera, dyrektora
Wydziału Rozwoju Powiatu Vorpommern-Greifswald, Andrzeja
Grabca, dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska UM Szczecin, oraz Filipa Gruszczyńskiego, pracownika
Wydziału Kultury UM Szczecin.
Konferencję zakończyła debata
na temat możliwości instytucjonalnego zacieśnienia współpracy
między wszystkimi zaangażowanymi w projekt partnerami.
Emilia SZCZYGIEŁ-LEMBICZ

Nowa ambasada

Koniec wstydu

wystrzeliła z wyspy Borkum na
Morzu Północnym dwie rakiety
napędzane silnikiem A2 na wysokość 2200 m. Na dalsze prace
potrzebne były znacznie większe
środki i nowy ośrodek badawczy,
który powstał w 1936 roku właśnie
w Peenemünde.
Zbigniew PLESNER
Tak będzie wyglądała nowa ambasada.
PO blisko dwóch dekadach
bezowocnych dyskusji
polskie MSZ wybrało
w końcu listopada projekt
nowej siedziby Ambasady
Rzeczpospolitej Polskiej
w Berlinie. Stanie ona
w miejscu starego
i opuszczonego od lat
budynku ambasady przy
reprezentacyjnej alei Unter
den Linden.

Autor artykułu, Zbigniew Plesner, jest od 1978 roku dziennikarzem Polskiego Radia Szczecin. Od lat specjalizuje się w problematyce polsko-niemieckiej i europejskiej, tworzył m.in. takie audycje, jak Radio Pomerania i Magazyn Europejski.
Był też redaktorem odpowiedzialnym za audycje Związku Ukraińców w Polsce.
Otrzymał m.in. Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską (za reportaż o morderstwach na Niemcach w powojennym Świnoujściu) i Nagrodę Parlamentu
Europejskiego za reportaż „Do trzech razy sztuka” mówiący o upadku Stoczni
Szczecińskiej.
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

Pusty budynek dawnej ambasady, zbudowany w czasach NRD, od
lat nie przynosił Polsce chluby. Co
jakiś czas, żeby ukryć jego „walory”,
zasłaniano go potężnymi banerami reklamującymi m.in. 30-lecie
„Solidarności”, Rok Chopinowski,
wystawę „Polska-Niemcy. 1000 lat
historii w kulturze”. I rzeczywiście
– gmach bardzo dobrze spełniał
funkcje stelaża na reklamy.
Ambasadę wyprowadzono
z niego w 1994 roku i przeniesiono do tymczasowej siedziby
w willowej dzielnicy Berlin-Grunewald. Pierwsze przymiarki do

Fot. www.msz.gov.pl

budowy nowego budynku przy
Unter den Linden miały miejsce
w 1998 roku. Rozpisano wówczas konkurs architektoniczny,
a zwycięski projekt uzyskał po
kilku przeróbkach akceptację
Senatu Berlina. W 2004 roku rząd
RP odstąpił jednak od zamiaru
realizacji projektu i postanowił,
że budynek ambasady zostanie
jedynie zmodernizowany.
Prace jednak nie ruszyły, a jedyną próbą ratowania wizerunku
dawnej placówki dyplomatycznej
były olbrzymie banery zasłaniające fasadę budynku. Teraz MSZ
zapowiada, że inwestycja wreszcie
ruszy. Wyłoniony z 39 prac projekt
architektoniczny pracowni Jems
Architekci zakłada rozbiórkę istniejącego budynku i budowę siedziby ambasady od nowa. Obiekt
będzie wpisywał się w otaczającą
go zabudowę ulicy.
Według informacji MSZ, prace
mają rozpocząć się już na początku 2013 roku, a zakończyć w 2016
roku. Całkowity koszt inwestycji
szacowany jest na 160 mln zł.ste
1027014-12-C
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przez granice

AKTUALNOŚCI

■■ BERLIN. Ministrowie spraw
wewnętrznych landów RFN chcą,
żeby salafistów, którzy grożą
w Niemczech zamachami, można było deportować z Niemiec.
Federalny minister spraw wewnętrznych Hans-Peter Friedrich
powiedział, że każdy, kto łamie
prawo, obojętnie – z powodów politycznych czy religijnych, będzie
ponosił prawne konsekwencje.
■■ LUBEKA. Günter Grass, literacki noblista, otrzymał tytuł
Europejczyka Roku 2012 przyznawany przez Duński Ruch
Europejski. W mowie wygłoszonej
z tej okazji wezwał Europę do
otwarcia się na potrzeby biedniejszych kontynentów. Chwaląc
Unię Europejską za politykę,
której wynikiem jest długotrwały
pokój, stwierdził, że UE powinna
budować konfederację państw.
Skrytykował politykę fiskalną,
której skutkiem jest wzmacnianie
banków kosztem zwykłych ludzi.
■■ GREIFSWALD. Podczas bożonarodzeniowego spotkania
zorganizowanego przez Niemiecko-Polskie Towarzystwo Pomorza
Przedniego, Agata WisniewskaSchmidt z Greifswaldu prezentowała polskie zwyczaje świąteczne.
W 2013 r. towarzystwo zorganizuje m.in. polsko-niemiecką
konferencję o sytuacji seniorów
w obu krajach i X Regionalną
Konferencję Pomorską.
■■ BERLIN. Jesienią 2013 r.
odbędą się w Niemczech wybory parlamentarne. Prognozy
przewidują wygraną chadeków
i kłopoty liberałów z wejściem do
parlamentu. SPD może zdobyć
25-29 proc. głosów. Zielonych
poprowadzi do wyborów duet
Katrin Goering-Eckardt, prezeska
Synodu Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, i Jürgen
Trittin, były federalny minister
środowiska.
■■ STRALSUND. Stocznia P+S,
która kilka miesięcy temu splajtowała, dokończy dwa promy
ro-ro dla armatora duńskiego.
Kredyt w wysokości 43,5 mln euro
gwarantuje rząd w Schwerinie.
Od 2 stycznia przy promach pracować będzie 300 osób. Stocznia
zatrudniała 1000 osób. Nikt nie
chce jej kupić. Być może inne będą losy upadłej mniejszej stoczni
w Wolgaście. Zainteresowana jej
kupnem jest grupa Lürssen z Bremy produkująca okręty wojenne
i luksusowe megajachty. Lürssen
zatrudnia 1400 osób, z których
znacząca część to inżynierowie.
■■ PASEWALK. Niebawem rozpocznie się proces dwóch przestępców (40 i 57 lat), którzy pod
koniec sierpnia wpadli w policyjną obławę między Ahlbeckiem
a Gegenesee. Jeden z nich zrabował broń policjantowi i skradł
policyjny samochód, który potem
rozbił i porzucił. W Eggesin skradł
kolejny samochód, terroryzując bronią 74-letniego kierowcę.
Wpadł w policyjną zasadzkę pod
Ueckermünde. Drugi z przestępców zastał ujęty podczas pościgu
z udziałem helikoptera.
■■ BERLIN. 70 lat po zniszczeniach wojennych odbudowana
została w nowej formie centralna
czytelnia Berlińskiej Biblioteki Państwowej przy Unter den
Linden.
■■ POCZDAM. Instytut Badań
Oddziaływania Klimatu ogłosił,
że jeden z wielu scenariuszy
skutków ocieplania się klimatu w środkowych Niemczech
przewiduje rozwój upraw winorośli i produkcji win. Do 2100
r. średnia temperatura roczna
w środkowych Niemczech ma
wzrosnąć o 4 st. C.
■■ BERLIŃSKIE muzea odwiedziła w 2011 r. rekordowa liczna
ponad 109 mln zwiedzających.
Danych za rok 2012 jeszcze brak.■

(b.t.)

Wigilijnie na Kreuzbergu
C W czasie dorocznego spotkania wigilijnego w Café
der Arbeiterwohlfahrt na berlińskim Kreuzbergu upominki i życzenia składali sobie współpracujący od lat
przedstawiciele szczecińskich osiedli Turzyn i Skolwin
oraz działającego w Berlinie Stowarzyszenia Partnerstwo
Miast Szczecin (Städtepartner Stettin e.V.). Wieczór
dopełniło spotkanie z Magdą Parys, pisarką mieszkającą
w Berlinie, która prezentowała fragmenty swej głośnej
powieści „Tunel”.
Na zdjęciu od lewej: Folker Schmidt, Wolfgang Hahn
(przewodniczący Städtepartner Stettin e.V.), Ewa Slaska,
pisarka i tłumaczka mieszkająca w Berlinie, Zbigniew Zaucha, Rada Osiedla Szczecin-Turzyn, Adam Komorowski,
dyrektor Domu Kultury Klub Skolwin. Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

SYLWESTER W BERLINIE

Największe party świata
CO roku około miliona osób wita Nowy Rok na
największym sylwestrowym party świata przy
Bramie Brandenburskiej. Jego tegoroczną
gwiazdą będzie brytyjski duet Pet Show Boys.
Sylwestrowe party obędzie się w Berlinie po raz
osiemnasty wokół Bramy Brandenburskiej i wzdłuż
alei 17 Czerwca (17 Juni) do Kolumny Zwycięstwa.

W Berlinie są czynne jeszcze jarmarki, m.in. na Gendarmenmarkt, gdzie tradycyjnie również odbędzie się
sylwestrowe party, ale odrobinę płatne.
Fot.: b.t.

Bieg
Sylwestrowy
XXXI GRAMBOWSKI Bieg Sylwestrowy wystartuje jak co roku sprzed
hali sportowej we wsi Grambow,
3 kilometry od przejścia granicznego
Lubieszyn/Linken.
Start o godz. 13.30. Chętni będą
mieli do wyboru trzy leśne trasy
liczące:
– kilometr
– trzy kilometry
– siedem i pół kilometra.
Możliwości pokonywania trasy
są różne: bieg tradycyjny, jogging,
nordic walking.
Po biegu organizatorzy zapraszają na glühwein, herbatę i pączki.

Na trzech scenach wystąpi ponad stu artystów,
a wśród nich: szwedzka piosenkarka Loreen, zwyciężczyni tegorocznego konkursu Eurovision Song
Contest (ESC), latynoska grupa R.I.O. feat. U-Jean
(przebój: „Summer Jam”), Bonnie Tyler, Kate Ryan,
Jürgen Drews, grupa Ewig z Jeanette Biedermann
oraz Glasperlenspiel, Hermes House Band, Hot
Banditoz, Jonas Marin, Loona, Oceana, Stanfour,
Tacabro. Przygotowano 150 stoisk gastronomicznych.
Trzygodzinną transmisję z zabawy przeprowadzą telewizje ZDF i Deutsche Welle, a około 150
stacji telewizyjnych świata pokaże jej fragmenty.
Spokoju pilnować będzie ponad 1100 policjantów
i 400 porządkowych. Na teren spotkania nie wolno
wnosić niebezpiecznych przedmiotów, w tym butelek.
Przygotowano 1000 przenośnych toalet. Organizatorzy
oczekują, że po zakończeniu zabawy będą musieli
sprzątnąć około 150 ton śmieci.
Brama Brandenburska będzie specjalnie iluminowana. Noworoczne fajerwerki o północy potrwają
11 minut. Wystrzelonych zostanie 6000 rac i rakiet.
Gościom przyjeżdżającym na party organizatorzy zalecają korzystanie z publicznych środków
komunikacji. Ulice wokół Bramy Brandenburskie,
i Tiergarten od drugiego dnia świąt są zamknięte.
Szczegółowy program: www.silvester-berlin.de.
Wstęp na teren party jest wolny.
(b.t.)

Trzech Króli

Kalendarz 2013

6 STYCZNIA to Dzień Objawienia
Pańskiego (Epifanii), popularne święto
Trzech Króli ustanowione na pamiątkę
przybycia do Betlejem trzech mędrców
ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara z darami dla Chrystusa.
Święto obchodzone jest zarówno
przez katolików, jak i protestantów.
W Niemczech jest ono tradycyjnym
dniem dobroczynności.
Dzień wolny od pracy w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Saksonii-Anhalt oraz w Austrii, Włoszech, Szwecji,
Finlandii, Chorwacji, Lichtensteinie,
na Słowacji, w Czechach, Hiszpanii,
w niektórych kantonach Szwajcarii
i od ubiegłego roku ponownie w Polsce. Relikwiarz Trzech Króli znajduje
się w katedrze w Kolonii. 
(b.t.)

UKAZAŁ się Kalendarz Nowej
Ameriki na rok 2013. Zawiera
wszystkie informacje, jakie każdy kalendarz przynosić powinien,
a nadto informuje o najważniejszych
wydarzeniach i świętach Nowej Ameriki, czyli – jak wiadomo – obszaru
rozciągającego się wzdłuż rzeki Odry
z północy na południe (i na odwrót).
Oto pobliskie adresy (osoby),
gdzie (u których) kalendarze można
otrzymać: Dom Dietricha Bonhoeffera (Szczettin, ul. Piotra Skargi),
Andrzej Łazowski (Szczettin), Biblioteka Miejska (Gryfino, ul. Kościelna
24), Informacja Turystyczna (Szwedt,
Ueckermärkische Bühnen), Galerie
„playing with eels” (Berlin Kreuzberg,
Urbanstrasse 32). 
(b.t.)

Żydowskie
pieśni z Berlina
V W Szczecińskim Towarzystwie
Społeczno-Kulturalnym Żydów gościł zespół „Gofenberg und Chor” z
Berlina. Jego członkami są Niemcy,
którzy śpiewają repertuar żydowski.
Wykonali znane piosenki, m.in.: „Di
grine Kuzie”; „Oj dortn, Dorn”, „Dona,
dona”, „Tumbałałajka” oraz wiązankę
piosenek ze „Skrzypka na dachu”.
Koncert zakończyła hebrajska pieśń
„Havejnu shalom alejchem” („Niech
będzie pokój na świecie”). Śpiewakom
na akordeonie towarzyszył szef chóru
Jossif Gofenberg, który powiedział, że
jego zespół bardzo lubi przyjeżdżać do
Szczecina i ma nadzieję, że jeszcze
niejednokrotnie tu zawita. Chór uhonorowano owacją na stojąco.

WYBIERZMY SIĘ

■■ SCHWEDT. IX Symfonia Ludwiga van Beethovena na koniec
roku. Wykonawcy: Lina Liu (sopran), Eva Schneidereit (alt), Hugo
Mallet (tenor), Marco Vassalli (baryton), Uckermärkische Konzertchor
Prenzlau (przygotowanie: Jürgen
Bischof), Chór Collegium Maiorum
ze Szczecina (przygotowanie: Paweł
Osuchowski), Preussischer Kammerorchester Prenzlau, dyryguje:
Daniel Inbal – Uckermärkische
Bühnen, 30 grudnia, godz. 15. W
styczniu w teatrze m.in.: „Intryga
i miłość” Schillera (16-16 stycznia);
„Operetka do kawy”, arie z operetek
Straussa, Kalmana, Lehara (17
stycznia); Cyrk Brechta, grają i
śpiewają: Ines Heinrich, Suzanne
von Lonski, Daniel Herz, Conrad
Waligóra (22-23 stycznia); „Policja”
Sławomira Mrożka (25-26 stycznia).
■■ PASEWALK: Palenie choinek
bożonarodzeniowych – 4 stycznia,
Oststadt Pasewalk, godz. 17. Podobne
spotkania organizowane są w wielu
innych miastach.
■■ STARGARD. „Z oddali”, 124
rysunki Stanisława Mrowińskiego
(1928-97), poznańskiego artysty
powstałe w 1954 r., prezentujące
miasta Pomorza Zachodniego –
Muzeum w Stargardzie, Rynek
Staromiejski 3.
■■ BERLIN. Koncert Sylwestrowy,
wykonawcy: Maike Schmitz (sopran),
Chór Żeński Spandau, Orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej, dyryguje
Karol Borsuk – 31 grudnia, ErnstReuter-Saal (Ratusz Reinickendorf,
Eichborndamm 215), godz. 16.
■■ BERLIN. W Neues Museum (Wyspa Muzeów) czynna jest wystawa „W
świetle z Amarny. 100 lat odkrycia
Nefretete” upamiętniająca 100-lecie
odkrycia słynnego popiersia arcypięknej żony faraona Echnatona (żyli
w XIV stuleciu przed Chrystusem).
Na wystawie jest około czterystu
eksponatów użyczonych m.in. przez
nowojorskie Metropolitan Museum of
Arts, paryski Luwr i British Museum.
Popiersie Nefretete, które znajduje
się oczywiście w centrum wystawy,
uważane jest za największy skarb
Berlina.

PROPOZYCJE

■■ CHOJNA. Projekt „Integracja
młodych «Łączy nas historia»”: 26-31
stycznia 2013 r., wyjazd uczniów szkół
z pogranicza do Szczecina, nauka
języka niemieckiego i polskiego,
warsztaty muzyczne, zawody sportowe, zwiedzanie Szczecina śladami
jego byłych mieszkańców i dziejów
powojennych. Projekt skierowany
jest do uczniów szkół podstawowych.
Organizator: Stowarzyszenie Edukacji i Wychowania „Nasze Lotnisko”.
■■ POLICE. Projekt „Lato w środku
zimy. Polsko-niemieckie spotkania
sportowe”. Celem projektu, realizowanego z dziećmi ze szkół polskich
i niemieckich, jest propagowanie
zdrowego trybu życia i uprawiania
sportu. Realizacja projektu zacznie
się 24 stycznia konkursem fotograficznym. W lutym przewidziane są:
trening piłki nożnej prowadzony
przez gwiazdę szczecińskiej ekstraklasy Ediego Andradinę, turniej
gry w kręgle, turniej piłki nożnej,
zawody pływackie.
Organizator: Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Policach.
Finansowe wsparcie projektów:
Interreg IV A (Fundusz Małych
Projektów).
Ola
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