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Człopa – Wałcz, 14-16 czerwca

Młoda Pomerania w akcji
GOSPODARZAMI XV Festiwalu Młodzieży Euroregionu
Pomerania będą Wałcz i Człopa, gdzie od 14 do 16 czerwca
gościć będzie ponad tysiąc młodych Polaków, Niemców
i Szwedów. Wezmą udział w dziesiątkach imprez sportowych
i wydarzeniach kulturalnych. Dniem szczególnie bogatym będzie
15 czerwca.
PIERWSZY Festiwal Młodzieży
Euroregionu Pomerania zorganizowany został w 1996 r. w Löcknitz,
a jego punktem kulminacyjnym
był bieg sztafetowy do Szczecina
zorganizowany 1 września. Jego
uczestnicy złożyli kwiaty przy pomniku żołnierzy Września ’39 na
Cmentarzu Centralnym, a finałem
festiwalu było spotkanie na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich.
Kolejne festiwale organizowano
raz w niemieckiej części Pomeranii, raz w polskiej, dwukrotnie
w Stargardzie, potem w Prenzlau,
Nowogardzie, Greifswaldzie, Wałczu,
trzykrotnie w Strasburgu, dwukrotnie w Koszalinie. W latach 2010-2012
festiwal nie był organizowany. Pomerania postanowiła go wznowić.
– Zainteresowanie było tak duże,
że musieliśmy wstrzymać przyjmowanie kolejnych zgłoszeń – mówi
Paweł Bartnik, dyrektor biura SGP
Euroregionu Pomerania.
Od początku istnienia festiwalu
związana jest z nim Iwona Kowalczyk z biura Pomeranii, prowadząca
jednocześnie sprawy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
– W dotychczasowych festiwalach
–mówi – wzięło udział ponad 18
tysięcy młodych Polaków, Niemców i Szwedów, a ich zmagania
sportowe i prezentacje kulturalne
obserwowało znacznie więcej osób.
Dla wielu młodych ludzi udział
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w festiwalu był początkiem trwałej współpracy z zagranicznymi
partnerami.
* * *
Gmina Człopa i powiat Wałcz są
niezwykle atrakcyjne turystycznie,

Malarki na VIII Festiwalu Pomeranii
bogate w lasy, krajobrazy, jeziora.
Urozmaicone tereny wokół Człopy
sprawiły, że właśnie tam odbędą
się organizowane po raz pierwszy
euroregionalne biegi na orientację.
Miejscem najważniejszym festiwalu, swoistym jego sercem, będzie
nowe (i nowoczesne!) Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu,

które powstało dzięki współpracy
Człopy z gminą Neuenkirchen koło
Greifswaldu. Odbędzie się tam m.in.
turniej piłki siatkowej, a uczestnicy
festiwalu będą mogli spróbować
swoich sił także na pneumatycznej
ściance wspinaczkowej. Zorganizowane zostaną turnieje piłki nożnej,
ręcznej, tenisa stołowego, pływacki
i otwarte rozgrywki badmintona.
Sportowców gościć też będzie
Wałcz, miasto dwóch jezior – Zamkowego i Raduń. To nad jezio-
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rem Raduń, w urokliwym lesie
bukowym, mieści się Centralny
Ośrodek Sportu, gdzie przyjeżdżają mistrzowie olimpiad i świata
w wioślarstwie i kajakarstwie, jak
też reprezentanci wielu innych
dyscyplin sportu z Polski i zagranicy.
Dla Człopy i Wałcza festiwal
będzie także okazją do promocji

walorów turystycznych i rekreacyjnych. A godzi się przypomnieć,
że wśród atrakcji powiatu jest
m.in. słynna „magiczna górka”,
gdzie samochody mogą wjeżdżać
pod górę z wyłączonym silnikiem,
nadto coraz bardziej znane stado
żubrów, żyjące w lasach w pobliżu
Mirosławca, czy szlaki kajakowe na
takich rzekach, jak Drawa (tereny
Drawieńskiego Parku Narodowego),
Piława i Rurzyca, płynąca przez
rezerwat przyrody sześciu jezior.
* * *
Atrakcyjny będzie program kulturalny festiwalu. W sobotę (15
czerwca, godz. 9-16) zaplanowano
warsztaty taneczne zumba, hip-hop i break dance, prowadzone
pod czujnym okiem zawodowych
instruktorów, czego efektem będzie pokaz podczas wieczornego
koncertu. Zacznie się on o godz. 17
na Stadionie Miejskim w Człopie.
Wystąpi ponad trzydzieści zespołów
muzycznych i tanecznych, kapele,
bębniarze i trębacze. Wśród gwiazd
koncertu będą: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łobza, bębniarze
z Neubrandenburga, trębacze
z Friedlandu, grupa folklorystyczna
Rosengards Folkets z Malmö, Zespół
Pieśni i Tańca Małe Pyrzyce, grupy
Semper Fidelis i Optimum Solution
z Greifswaldu. Koncert zakończy
wspólna zabawa do późnych godzin
wieczornych.
Festiwal finansowany jest z Funduszu Małych Projektów Interreg
IV A. Prefinansowanie zapewniły
gmina Człopa, powiat Wałcz i samorząd województwa. W finansowaniu uczestniczy Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży.
(b.t.)

Rocznice
t 17 CZERWCA – 60. rocznica
buntu Berlina w 1953 r. stłumionego przez radzieckie czołgi.
Bunt zaczął się demonstracjami
we wschodnim Berlinie i rozlał
się po całej NRD. Zginęło 6080 demonstrantów, aresztowano
13-15 tysięcy osób, wykonano
dwadzieścia wyroków śmierci.
t 28 CZERWCA – 57. rocznica
poznańskiego Czerwca ’56. Protest, który zaczął się manifestacjami w poznańskich zakładach
pracy 23 i 25 czerwca, rozlał
się 28 czerwca na całe miasto.
Do jego stłumienia władze użyły
10 tys. żołnierzy KBW, w tym
czołgi. Zginęło i zmarło z ran 57
osób. Wielu było rannych i aresztowanych.

Federacja
Euroregionów
PRZEDSTAWICIELE wszystkich
euroregionów polskich spotkali się
14 maja w Warszawie, w siedzibie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Wybrali władze Federacji Euroregionów RP powołanej rok temu w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
W skład federacji wchodzi piętnaście euroregionów. Obszar jej oddziaływania to 591 gmin, 90 powiatów i trzy samorządy wojewódzkie.
Wojewoda lubuski jest członkiem
wspierającym federację.
Prezesem zarządu federacji został
Czesław Fiedorowicz z Euroregionu
Sprewa-Nysa-Bóbr, a jednym z pięciu
wiceprezesów – Krzysztof Soska,
wiceprezydent Szczecina.

z prof. Andrzejem J. Szwarcem, dyrektorem Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach

Instytut, który rozbudzi oczekiwania
– NA początek pytanie trywialne:
dlaczego powstał instytut?
– Gdy dwadzieścia lat temu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu tworzył wraz z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą Collegium Polonicum, towarzyszyła temu myśl, by
realizować w nim zarówno działalność naukowo-badawczą, jak i dydaktyczną. Okoliczność ta znajduje
potwierdzenie w stosownej umowie
międzyrządowej. Tymczasem przez
wiele lat w Collegium Polonicum
realizowana była głównie działalność
dydaktyczna. Są tu różne kierunki
studiów, w tym zwłaszcza prowadzone wspólnie przez Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza i Europejski Uniwersytet Viadrina. Na czoło
wysuwa się kierunek sztandarowy,
polsko-niemieckie studia prawnicze,
pierwszy kierunek wspólnie prowadzony przez oba uniwersytety, nadal
z wielkim powodzeniem, mimo że
cierpimy teraz na niż demograficzny. Wiele uczelni odczuwa boleśnie
malejącą liczbę studentów, a na tym
kierunku liczba kandydatów ciągle
się zwiększa.
– Jego absolwenci nie raz otrzymywali nagrody Viadriny.
– Pod wieloma względami jest to
kierunek zasługujący na wyróżnienie.
Po pierwsze – studenci uzyskują
wiedzę z zakresu prawa polskiego

i niemieckiego, w związku z czym są
bardzo poszukiwani na niemieckim
i polskim rynku pracy w różnych
profesjach prawniczych. Tytułem
przykładu chcę powiedzieć, że jakiś
czas temu jeden z polskich konsulów w Niemczech mówił mi, że nie
ma ambasady, względnie konsulatu w krajach niemieckojęzycznych,
gdzie nie pracowałby co najmniej
jeden absolwent tych studiów.
– Collegium Polonicum prowadzi
nie tylko studia prawnicze.
– Prowadzi także inne kierunki
studiów oraz podejmuje działania na
rzecz uruchomienia dalszych. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się na
przykład kierunek potocznie nazywany polonistyką dla cudzoziemców.
Są to studia pierwszego stopnia, ale
prowadzone są rozmowy w sprawie
uruchomienia także drugiego stopnia
na tym kierunku.
– Wróćmy do działalności naukowo-badawczej.
– Wcześniej w niewielkim stopniu
realizowano to zadanie, aczkolwiek
nie chcę powiedzieć, że nie realizowano go w ogóle. Ja sam, funkcjonując w Collegium Polonicum od
początku, czyli już prawie 20 lat,
mam udział w realizacji projektów
naukowo-badawczych. Kilka lat temu
realizowany był projekt „Przestępczość przygraniczna”. O jego doniosłości nie muszę przekonywać,

Prof. Andrzej J. Szwarc, twórca i pierwszy dyrektor Polsko-Niemieckiego Instytutu
Fot.: Bogdan TWARDOCHLEB
Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach
aczkolwiek myślę o doniosłości
w czasach, kiedy granice nie były
jeszcze w pełni otwarte i problem ten
spędzał sen z powiek różnym osobom
i instytucjom. Władze Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Viadrina uznały, że działalność
badawczą trzeba zintensyfikować,
powołując wspólną instytucję. Tak
zrodził się pomysł stworzenia w Collegium Polonicum instytutu naukowobadawczego. Rektor Uniwersytetu
Poznańskiego i prezydent Viadriny
powierzyli mi swego czasu zadanie
stworzenia jego koncepcji. Instytut

rozpoczął swą działalność 19 października 2012 roku.
– Rodził się z trudnościami.
– Trudno było przypuszczać, że
takich trudności nie będzie. Jest
jednostką wspólną obu uniwersytetów, dlatego przepisy regulujące jego
funkcjonowanie muszą być podporządkowane regulacjom i polskim,
i niemieckim. Nieraz one się różnią,
i to dość znacznie, dlatego nie było łatwo stworzyć regulacje, które
szanowałyby prawo obu państw.
W rezultacie bardzo wielu rozmów
i kompromisów udało się to zrobić.

– Zadania instytutu, który jest
placówką interdyscypinarną, sformułowano bardzo szeroko.
– Dlatego, by nie ograniczać możliwości realizowania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obu uczelni. Chodzi zwłaszcza
o projekty w zakresie integracji europejskiej, regionów przygranicznych oraz
problematyki porównawczej w aspekcie międzynarodowym i międzykulturowym. Po okrzepnięciu instytutu
zamierza się dokładniej określić główne
dziedziny, w których miałaby być realizowana jego działalność.
– Czy może pan podać kilka
nazwisk naukowców związanych
z instytutem?
– Zanim to uczynię, powiem, że
wśród dwunastu osób już w nim
zatrudnionych, są nauczyciele akademiccy obywatelstwa niemieckiego i polskiego, posiadający stopień
naukowy doktora habilitowanego,
względnie co najmniej stopień naukowy doktora. To sprawia, że mamy
do czynienia z bardzo wykwalifikowaną kadrą, która w początkowej
fazie rozkręca działalność instytutu. Są to osoby, które albo już były
pracownikami jednego lub drugiego
uniwersytetu, albo też nie były ich
pracownikami, lecz dla których stworzono w instytucie nowe etaty.
Dokończenie na str. 4142-13-A
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AGATA Wiśniewska-Schmidt (na
zdjęciu), mieszkanka Greifswaldu, „za liczne i różnorodne
przedsięwzięcia, służące
urzeczywistnieniu idei kultuFot. b.t.
ralnego mostu
między Szczecinem a Greifswaldem”,
otrzymała Srebrnego Gryfa, najwyższe
odznaczenie Greifswaldu. Jest tłumaczką,
przez wiele lat spiritus movens Festiwalu Kultury Polskiej polenmARkT,
sprawczynią sieci powiązań instytucji
i ludzi kultury Greifswaldu i Szczecina,
wzajemnym ambasadorem obu miast.
Srebrnym Gryfem Greifswald uhonorował
w tym roku trzy osoby.

UNIWERSYTET Viadrina otworzył Centrum B/Borders in Motion,
które będzie się zajmować dynamiką
granic. Jej kierownikiem jest literaturo- i kulturoznawczymi prof. Kerstin
Schoor, a jej zastępcami – prof. Jan C.
Joerden, prawnik, i prof. Jochen Koch,
ekonomista. Placówka ma stać się europejskim centrum badania granic. Jej
powołanie jest zgodne z przesłaniem
Viadriny, która powstała w 1991 r. na
granicy polsko-niemieckiej.
Nauka o granicach – borderologia
– powstała w USA. Jej współtwórcą
był prof. Zbigniew Kruszewski, były
powstaniec warszawski, autor pierwszej
w USA naukowej monografii granicy
na Odrze i Nysie Łużyckiej. Prof. Kruszewski proponował kiedyś powołanie
w Szczecinie studiów borderologicznych. W tym roku również przyjedzie
do Szczecina.

POLSKA będzie gościem specjalnym
DMY International Design Festival –
Międzynarodowego Festiwalu Designu,
który odbędzie się 5-9 czerwca na lotnisku Tempelhof w Berlinie. W festiwalu
weźmie udział ponad czterdziestu najbardziej znanych polskich projektantów
i studia projektowe. Wśród nich będzie
Oskar Zięta, ktory pokaże meble z blachy, w tym osobisty system mebli i kolekcję „3+”. Robiącą furorę na świecie
instalację „Keret House” zaprezentuje
Jakub Szczęsny, nowe projekty pokażą
studia: 137kilo, Bridge, Hedoco i Super
Super i grupa Monomoka, wyróżniona
w tym roku w Singapurze prestiżową
Future Design Award.
W festiwalu wezmą udział projektanci z dwudziestu państw. Szczegóły
o polskiej prezentacji: www.polnischekultur.de, o całym festiwalu: www.
dmy-berlin.com.

GORĄCA LINIA

Rośnie przestępczość na pograniczu

Rujnują dobre imię Polaków
– NAJPOWAŻNIEJSZYM dziś
problemem na pograniczu, który
niszczy dobrosąsiedzkie stosunki,
jest przestępczość – przyznaje
Jerzy Margański, ambasador RP
w Berlinie. O tym, jak złe nastroje
panują po niemieckiej stronie,
świadczy niedawny samosąd na
Polakach, do którego doszło
w Brandenburgii.
Polska i Niemcy notują ogólny spadek
przestępczości, a liczba przestępstw na
pograniczu gwałtownie rośnie. Dzieje
się tak od czasu wejścia Polski do strefy Schengen w grudniu 2007 r. i mimo
wysiłków policji obu państw wciąż nie
udało się problem rozwiązać. O powadze sytuacji najlepiej świadczą liczby,
które Dirk Volkland, szef Krajowego
Urzędu Kryminalnego Brandenburgii,
przedstawił podczas czwartej konferencji
granicznej w ubiegłym tygodniu w Słubicach. Wśród sprawców zdecydowanie
dominują Polacy.
– Jeśli chodzi ogólnie o kradzieże
w gminach przygranicznych, to co czwarty

skradzionych solarów wzrosła w ostatnich
latach o blisko tysiąc procent (!). Wśród
zatrzymanych i podejrzanych byli wyłącznie Polacy.
– Skutki kradzieży na pograniczu
wpływają na obraz całego kraju – uważa Krzysztof Wojciechowski, dyrektor
Collegium Polonicum w Słubicach. Wątpliwości co do wagi problemu nie ma
ambasador Margański.
– Przestępczość jest dziś na pograniczu
problemem najważniejszym – mówi. – Przy
wszystkich wspaniałych formach współpracy polsko-niemieckiej, niezliczonych
kontaktach międzyludzkich, zatruwa
klimat i utrudnia emocjonalne zbliżenie
między Polakami i Niemcami.

Dziki Wschód
Dla porównania policjanci z Brandenburgii przedstawili dane z pogranicza belgijsko-niemieckiego. W 2012 r.
skradziono tam 64 pojazdy. Mniej więcej
taki sam wynik notowano na polsko-niemieckim pograniczu do końca 2007 r. Od
wejścia Polski do strefy Schengen liczba
ta gwałtownie wzrosła. Tylko w Bran-

Spotkanie w Słubicach. Ambasador Jerzy Margański (z lewej) i minister Dietmar Woidke


podejrzany pochodzi z Polski, a jeśli
chodzi o kradzieże samochodów w całej
Brandenburgii, co trzeci podejrzany to
Polak. W gminach przygranicznych wśród
podejrzanych o kradzież aut są przede
wszystkim Polacy – mówił Volkland.

Solary – nowa specjalność
Na pograniczu ginie wszystko: samochody, maszyny rolnicze, elementy
miedziane, rowery, zwierzęta hodowlane,
a przestępcy odkrywają dla siebie coraz
to nowe obszary. Od pewnego czasu policjanci notują częste kradzieże kolektorów
solarnych. Tylko w Brandenburgii liczba

4142-13-B

Fot. Biuro Prasowe Komendy Policji w Poczdamie

denburgii w ubiegłym roku skradziono
ponad tysiąc aut.
Wraz ze wzrostem przestępczości
pogarszają się nastroje po niemieckiej
stronie granicy. Już ponad rok temu
protestowali tamtejsi rolnicy, domagając
się zwiększenia liczby patroli i poprawy
bezpieczeństwa. Wiosną br. ponownie
wyszli na ulice, grożąc wyrejestrowaniem
swoich firm z Brandenburgii. Straty,
jakie ponoszą w związku z kradzieżami,
są horrendalne. Łupem złodziei padają
nowoczesne traktory i maszyny warte
nawet ćwierć miliona euro. Niemieckie
firmy ubezpieczeniowe, znając sytuację

na pograniczu, coraz częściej odmawiają
rolnikom ubezpieczenia mienia.

Wrogie nastroje eskalują
O tym, jak fatalne nastroje panują
na pograniczu, świadczy ubiegłotygodniowy samosąd, jakiego dopuścili
się na polskich pracownikach sezonowych mieszkańcy brandenburskiej
miejscowości Kremmen, posądzając
ich niesłusznie o włamanie do domu
jednorodzinnego. Włamanie faktycznie
było, ale dokonały go inne osoby, jedynie ubrane podobnie do sezonowych
pracowników. Minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Dietmar Woidke
przeprosił w Słubicach Polaków za ten
incydent, zapowiedział szybkie jego
wyjaśnienie i ukaranie sprawców. Jeśli
jednak sytuacja na pograniczu się nie
poprawi, nikt chyba nie jest w stanie
zagwarantować, że podobne wypadki
nie będą się powtarzać.
Co prawda na konferencji wiele
mówiono o pozytywnych przykładach
współpracy policji obu krajów (udało
się m.in. udowodnić kradzież 55 aut mafijnym bossom z grupy wołomińskiej),
jednak sprawne ściganie przestępców
utrudniają m.in. przestarzałe przepisy.
Umowa o współpracy polskiej i niemieckiej policji jest z 2002 r., kiedy
Polska nie była jeszcze członkiem ani
UE, ani strefy Schengen. O podpisanie
nowego dokumentu policje obu krajów
bezskutecznie zabiegają od kilku lat.
Prace nad jego przygotowaniem
trwają przynajmniej od trzech lat.
Nowa umowa ma pozwolić m.in. na
przekraczanie granicy przez niemiecką
policję i zatrzymanie sprawców po
polskiej stronie – takie same uprawnienia będzie miała polska policja
po niemieckiej stronie. Podpisanie
umowy leży w gestii Berlina i Warszawy.
Ambasador Margański zapewnił, że
oba rządy podpiszą ją jeszcze w tym
roku. Konkretnej daty nikt nie jest
w stanie podać.
Europa pomoże?
Szybciej zakończą się zapewne prace
nad powołaniem polsko-niemieckiej
grupy dochodzeniowej. Ma ona umożliwić nie tylko szybsze działanie policji,
ale także stworzyć większe szanse na
dotarcie do mafijnych bossów, którzy
kierują gangami. Policja z obu stron
granicy nie ma bowiem wątpliwości, że
za większością kryminalnych zdarzeń
stoją zorganizowane grupy przestępcze,
mające swoich zleceniodawców w wielu
krajach Europy. Dlatego na konferencji
pojawili się przedstawiciele Europejskiego Urzędu Policyjnego Europol
i Europejskiej Jednostki Współpracy
Sądowej Eurojust w Hadze.
Europejski Urząd Policyjny już teraz
pomaga policjom obu krajów w rozpracowywaniu grup przestępczych.

Monika STEFANEK
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Instytut, który rozbudzi oczekiwania
Dokończenie ze str. I
– Która uczelnia je udostępniła?
– Uniwersytet Poznański. Trzecią
kategorię tworzą osoby, które nie
są pracownikami ani jednego, ani
drugiego uniwersytetu, lecz zgłosiły
gotowość realizacji projektów badawczych pod auspicjami instytutu
albo uczestniczenia w zespołowej
realizacji jego projektów. W instytucie jest już realizowanych 28 projektów badawczych z takich dziedzin jak prawo, literaturoznawstwo,
językoznawstwo, kulturoznawstwo,
nauki geograficzne i geologiczne,
biologia, ochrona środowiska, historia sztuki i inne. Chciałbym,
tytułem przykładu, zaprezentować
niektóre.
– Uprzedza pan pytania, panie
profesorze.
– Oto więc przykłady: „Studia
nad pograniczami” – projektem kieruje prof. dr hab. Michał Buchowski,
„Korespondencja Carla Dedeciusa
z polskimi pisarzami” – projekt dr.
Przemysława Chojnowskiego, „Meandry transferu kulturowego w Kościele katolickim w Polsce i Niemczech w XX wieku” – projekt prof.
Aleksandry Chylewskej-Tölle. Dalej:
„Religia w przestrzeni transnarodowej; transnarodowość w przestrzeni
religijnej, przestrzenne, literackie
i teologiczne doświadczenia z perspektywy polskiej i niemieckiej”
– projekt realizowany przez prof.
Aleksandrę Chylewską-Tölle i jej
męża, dr. Aleksandra Tölle. I projekt prawniczy: „Karno-prawne
granice konstytucyjnej wolności
twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych” – niezwykle
kontrowersyjny problem, realizowany z zespołem przez dr Annę

Demenko. Inny problem prawniczy,
który bada dr Joanna Długosz, to
„Konstytucyjno-prawne granice
ustawodawstwa karnego – analiza
porównawcza polsko-niemiecka”.
Prof. Beata Halicka realizuje projekt:
„Społeczność pogranicza. Problemy
identyfikacji z regionem polskich
i niemieckich mieszkańców Nadodrza po 1945 r.”, a prof. Brygida
Helbig-Mischewski – projekt: „Rozprawa z przeszłością PRL i NRD
w niemieckiej i polskiej kulturze
współczesnej. Literatura – film –
teatr”.
– Rozmaitość tematów jest duża
– Idźmy dalej: dr Aleksandra
Ibragimow zajmuje się antropogenicznymi przekształceniami doliny
Odry na polsko-niemieckim pograniczu, a bilingwizm na pograniczu
bada dr Barbara Alicja Jańczak.
Ja z prof. Janem C. Joerdenem,
byłym prorektorem Viadriny, realizujemy projekt dotyczący związków
dogmatyki prawa karnego z filozofią
prawa, w którym uczestniczą naukowcy z Polski, Niemiec, Japonii
i Turcji. Projektów badawczych dotyczących prawa – polskiego, niemieckiego, unijnego – jest więcej.
Kolejne dotyczą historii, archeologii,
przyrodoznawstwa, polskiej literatury emigracyjnej. Bardzo ciekawy
projekt: „Praktyka i kultura planistyczna gmin. Porównanie systemów
na przykładzie gmin niemieckich
i polskich” realizuje dr Aleksander
Tölle. W pracach instytutu uczestniczy dr Krzysztof Wojciechowski,
dyrektor Collegium Polonicom, który
podjął temat: „Nauka i pojednanie.
Transgraniczna współpraca uniwersytetów w kontekście europejskim”.
Jest też z nami dr Rafał Żytyniec,
wieloletni pracownik stacji naukowej

PAN w Berlinie, który zamierza realizować oryginalny projekt badawczy
zatytułowany roboczo: „Zapomnijmy
o karabinach. PRL, NRD i druga
wojna światowa. Wspólna pamięć
podzielonej przeszłości”.
– Podsumowując: wokół jakich
problemów koncentrują się realizowane już projekty?

Prof. Andrzej J. Szwarc w swoim
gabinecie w Collegium Polonicum
w Słubicach
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
– Wokół trzech filarów, a są to:
problemy terenów przygranicznych,
problematyka prawno-porównawcza z zakresu różnych dziedzin
prawa oraz narodowe i transnarodowe problemy kulturowe. Nie
wykluczam, że pojawią się dalsze.
– Czy aktywność pracowników
instytutu będzie ograniczała się do
gabinetowej realizacji projektów?
POGRANICZE

– Zamierzamy organizować konferencje naukowe i pragnę powiedzieć, że już przygotowywanych
jest pięć konferencji. Zamierzamy
uruchomić cykl wykładów otwartych, książkową serię wydawniczą,
własne czasopismo naukowe, powstaje nasza strona internetowa.
– Obszar, którym interesuje się
instytut, to nie tylko Brandenburgia i Ziemia Lubuska.
– Naszą intencją jest, by zajmować
się problematyką polsko-niemiecką,
ale broń Boże nie zamykać się w niej.
– Wśród pracowników instytutu liczbowo dominują naukowcy
polscy.
– Myślę, że jest to między innymi zdeterminowane faktem, że
w początkowej fazie istnienia instytutu stworzone zostały etaty z puli
Uniwersytetu Poznańskiego, który
taką możliwością dysponował. Co
więcej, rektor uczelni deklaruje
uruchomienie w bliskiej perspektywie kolejnych etatów. Uniwersytet
Viadrina nie ma w tym roku takiej
możliwości. Mamy jednak nadzieję,
że pojawią się w instytucie także
etaty tworzone przez Viadrinę.
– Rzeczywistość polsko-niemiecka jest dynamiczna, a niektóre zjawiska, jakie nastąpiły po
wejściu Polski do strefy Schengen,
na przykład osiedlanie się Polaków
na niemieckim pograniczu, są niemal laboratorium dla naukowców.
No i problem przestępczości, który
nie minął, lecz nabrał innej dynamiki. Myślę więc, że instytut może
rozbudzić oczekiwania nawet na
bieżące doradztwo w sferze spraw
polsko-niemieckich.
– Jestem głęboko przekonany,
że realizacja określonych projektów
stworzy zapotrzebowanie na inne

formy aktywności instytutu. Mam
na myśli podjęcie także problemów przez pana sygnalizowanych.
Niektóre projekty już realizowane
w instytucie są właśnie reakcją
na konkretne problemy w stosunkach polsko-niemieckich. Mam
na myśli choćby kwestie związane ze współpracą polskich i niemieckich organów ścigania oraz
wymiaru sprawiedliwości. Jedna
z konferencji już odbytych była
poświęcona europejskiemu nakazowi aresztowania, a konferencja
przewidziana w październiku będzie dotyczyć wzajemnego wykonywania w Niemczech i Polsce
wyroków, w których orzeczona
została kara grzywny. W miarę
jak instytut będzie się umacniał,
będzie podejmował więcej tego
typu wyzwań. Ale pamiętajmy:
w kontaktach polsko-niemieckich
i szerzej – europejskich, pojawiły
się także zupełnie nowe zjawiska,
których kiedyś nie było, których
nawet nie można było sobie wyobrazić. Trzeba i takie problemy
podjąć, ale instytut musi najpierw
okrzepnąć.
– Czy nie widzi pan potrzeby
powołania w przyszłości specjalnego instytutu badań pogranicza?
– Nie mam wątpliwości co do potrzeby zajmowania się sprawami pogranicza. Z rezerwą odnosiłbym się
jednak do idei tworzenia kolejnych
instytutów, gdy nasz może z powodzeniem objąć swoją aktywnością
również i tę problematykę. Podkreślę
jeszcze raz, że po jego okrzepnięciu
należy głęboko zastanowić się nad
kierunkami aktywności instytutu.
– Dziękuję, panie profesorze.

Rozmawiał

Bogdan TWARDOCHLEB
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Od lewej: prof. Dagmara Jajeśnik-Quast, kierownik Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, Tadeusz Mazowiecki, Hans-Dietrich Genscher


Fot. Heine FEST (Europa-Universität Viadrina)

BUDOWNICZY

europejskiego porozumienia

Nagroda Viadriny
HANS-Dietrich Genscher, minister spraw zagranicznych RFN
w latach 1974-92, uhonorowany został tegoroczną Nagrodą
Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, przyznaną „za zasługi dla
niemiecko-polskiego porozumienia”.
W CZASIE uroczystości mówił:
„Viadrina jest dla mnie sygnałem
nowych relacji między Polską
a Niemcami. Stosunki polsko-niemieckie mają dla Europy
wciąż szczególne znaczenie –
napadem na Polskę zaczęła się
druga wojna światowa, a polsko-niemiecki traktat graniczy
z 1990r. ustanowił ostateczny
pokój”. Mówił też o Unii Europejskiej: „Europa znajduje się
dziś nie tylko w kryzysie gospodarczym i finansowym, lecz także
duchowym i kryzysie zaufania.

Musimy zdawać sobie sprawę
z tych wyzwań. Pomocne dla
przezwyciężenia tego kryzysu
może być wspomnienie roku
1989, kiedy został przezwyciężony
podział kontynentu”
Laudację wygłosił Tadeusz
Mazowiecki. Nazwał Genschera
„budowniczym mostów europejskiego porozumienia”.
Obaj politycy objęli patronat
nad Centrum Interdyscyplinarnych
Studiów o Polsce (Zentrum für
interdisziplinäre Polenstudien)
utworzone na Viadrinie w 2011 r.

Sąsiedzka samopomoc

Cielątko wróciło do mamy
W BLANKENSEE, tuż przy granicy z Polską, ginęły wiertarki,
kosiarki, blaszane dachy. Gdy zginął traktor, niemieccy
rolnicy usypali na granicy kamienny mur. Gdy wiosną zniknęło
dwudniowe cielątko, Simone wsiadła w samochód i pojechała do
Polski.

Polsko-niemiecka kompania kucharska. W środku mistrz kuchni, dr Marek
Fiałek
Fot. mf

3-17 czerwca,
                                               dzień.de/der-tag.pl
AKCJA

Löcknitz
i Kołbacz
SZKOŁA Regionalna w Löcknitz w ramach dorocznej akcji
dzień.de/der-tag.pl zorganizowała w maju Dzień Polsko-Niemiecki. Wzięła w nim udział partnerska szkoła z Kołbacza
(gmina Stare Czarnowo).
EWA Pietruszka, polonistka
z Kołbacza, dla polskich uczniów
szkoły w Löcknitz przygotowała
dyktando. Mistrzem ortografii
polskiej została Joanna Mieszkowska. Wszyscy uczniowie mogli
wziąć udział w qiuzie wiedzy
o Polsce.
Dr Marek Fiałek z Uniwersytetu Greifswaldzkiego i studenci
tamtejszej slawistyki zaprosili
uczniów do wspólnego gotowania.
Z niedowierzaniem dowiadywali
się, że i Polacy, i Niemcy kochają
kapustę kiszoną, kotlet schabowy
i kaszankę.
Polsko-niemieckie zespoły przygotowały zupę jarzynową i domowe
hamburgery.

Potem malowano plakaty zachęcające młodych Niemców do
nauki polskiego.
Pani Katarzyna Zawadzka ze
szkoły w Löcknitz zaprezentowała
pomysł polsko-niemieckiego słownika mini. Mieszane grupy uczniów
pytały przechodniów o przydatne ich
zdaniem w Szczecinie słowa. Powstał
w ten sposób słownik pomagający
poruszać się po Szczecinie.
To był udany dzień.
Akcja dzień.de/der-tag.pl odbywać będzie się głównie od 3 do 17
czerwca. Przystąpiły do niej liczne
szkoły i placówki oświatowe z obu
krajów. Więcej: www.der-tag.pnwm.
org, www.dzien.pnwm.org.

Marek FIAŁEK

DROBNA, energiczna brunetka, mieszka w Berlinie, ale
wychowała się w Blankensee. Jej
rodzice, państwo B., prowadzą tu
hodowlę krów. 13 kwietnia w ich
zagrodzie przyszedł na świat
cielaczek – biały, prawie albinos,
z brązową łatką. Radość trwała
krótko – dwa dni później, w nocy
z 14 na 15 kwietnia, zniknął. Ktoś
mu „pomógł”, bo policja zabezpieczyła ślady męskich butów,
wiodące w kierunku Polski, oraz
przerwane ogrodzenie elektryczne. Przy słupkach granicznych
policjanci z Pasewalku zakończyli czynności śledcze. Ale nie
Simone.
Odległość od Blankensee do
Rzędzin w gminie Dobra to w prostej linii cztery kilometry. Niby
niedużo, ale gdy przemierza się
je w każdy weekend, kilka razy
dziennie – robi się dużo. Z Berlina
do Rzędzin jest jeszcze dalej. Od
połowy kwietnia Simone przemierzała ten dystans regularnie
w każdy weekend w nadziei, że
znajdzie cielątko.
– Nie mogłam bezczynnie patrzeć, jak moi rodzice cierpią.
Wciąż bardzo to wszystko przeżywają – mówi.

Wkurzenie ponad narodami
Kradzież poruszyła całą wieś
i okolicę. „Jakim trzeba być człowiekiem, aby zabrać oseska od
karmiącej matki?” – takie opinie
mieszkańców cytował największy
tutejszy dziennik „Nordkurier”. Za-

mieścił trzy duże artykuły, wszystkie w bardzo emocjonalnym tonie.
Określenie: „nieludzkie barbarzyństwo” należało do łagodniejszych,
a „Nachbarland Polen” jawił się
w nich znów jako niebezpieczna
kraina, do której lepiej samemu
się nie zapuszczać.
Jeszcze bardziej wkurzeni byli
polscy mieszkańcy gminy Blankensee. Świecić oczami za bądź co bądź
rodaków to wątpliwa przyjemność.
– Jakbym takiego, pożal się Boże, „rodaka” na gorącym uczynku
złapał, nogi z dupy bym powyrywał – denerwował się, nieprzebierając w słowach, pan Jarek
z Pampow. – Chrzanić polityczną
poprawność! Złodziej to złodziej,
nie ma narodowości.
Na fali ogólnego wkurzenia
zawiązała się wśród mieszkańców
Blankensee, samorzutnie i nieformalnie, polsko-niemiecka ekipa
poszukiwawcza ds. uwolnienia
cielątka. Pracę detektywistyczną wykonała Simone, a „sekcja
polska”, w osobie Ewy Samson,
sąsiadki jej rodziców, zajęła się
uruchomieniem polskiej policji.

Pomogę każdemu
Poszło gładko. Może dlatego, że
komendantem komisariatu w Mierzynie jest komisarz Sławomir
Czura, policjant z 20-letnim stażem, z czego 17 lat przepracował
w strefie przygranicznej. Jeden
z tych, którzy „czują temat” i bez
zbędnej biurokracji potrafią wprawić w ruch policyjną machinę.

A sprawa była nietypowa. Potrzebna była współpraca z rozmaitymi służbami, począwszy
od Powiatowego Inspektoratu
Weterynaryjnego, po Agencję Rynku Rolnego. I przede wszystkim
– ścisły kontakt z policją niemiecką. Z pomocą przyszła Sekcja
Międzynarodowej Współpracy
Policji Komendy Wojewódzkiej

i samych mieszkańców, stało się
inaczej.
– Każdy obywatel: Polak, Niemiec, Rosjanin, Japończyk otrzyma
od nas pomoc – zapewnia komisarz Czura. – Jest kwestia bariery
językowej, ale gdy uda się ją
przełamać, np. dzięki sąsiadom,
jak w tym wypadku, sprawy toczą
się szybciej.

Biało-brązowe cielątko jest już z matką w Blankensee. Los jego brata albinosa
jest nieznany.
Fot. Simone B.
w Szczecinie. Dzięki niej informacja o przestępstwach dokonywanych po obu stronach granicy
dociera szybciej, bezpośrednio
od policji niemieckiej, w tym
wypadku z Pasewalku. Każda,
nawet najmniejsza, ale nieścigana i nieukarana kradzież, fatalnym cieniem kładzie się na
codziennych kontaktach Polaków
i Niemców. Rodzi też poczucie
bezkarności wśród potencjalnych
sprawców.
Tym razem, dzięki zintegrowanej akcji mierzyńskiej policji

Eine kleine cielątko
durch pole gelaufen
Szybkość działania była wskazana, bo złodziej się rozzuchwalił: w nocy z 11 na 12 maja z zagrody państwa B. zniknął kolejny
cielak, brat pierwszego, maści
biało-brązowej. Scenariusz ten
sam: przerwany płot i ślady ku
granicy z Polską. Tym razem
jednak Simone miała konkretne
dowody: w stadzie na obrzeżach
Rzędzin wypatrzyła pierwszego
z ukradzionych cielaków – białego z brązową łatką. Miał już

w uchu polski kolczyk. Z sąsiadką
Ewą Samson jako tłumaczką
pojawiła się na komisariacie
w Mierzynie i wypadki potoczyły
się błyskawicznie. Dysponując
konkretnym wskazaniem, komisarz Czura uruchomił swoich ludzi, ustalił potencjalnych
sprawców i w piątek 17 maja na
posesji w Rzędzinach pojawiła
się policja w asyście powiatowego lekarza weterynarii. Po
sprawdzeniu stada okazało się,
że jest w nim „nadprogramowy”
cielak – ten drugi, biało-brązowy.
Właściciel tłumaczył, że kilkudniowe cielątko przybłąkało
się na jego łąkę i on się nim po
ludzku „zaopiekował”. W jaki
sposób mogło uciec od matki, sforsować elektryczny płot,
głęboki rów i kilka kilometrów
drogi, zostawiając przy tym ślady
męskich butów? Zagadką jest
również los pierwszego cielaka,
albinosa, widzianego 10 maja
w stadzie pana W.
Sprawa nie jest zamknięta.
Policja w Mierzynie prowadzi
dochodzenie i sprawdza wersję
właścicieli z Rzędzin. Za kradzież bydła bądź paserstwo grozi
w Polsce kara do 5 lat więzienia
i grzywna.
Na razie, po dość skomplikowanych procedurach weterynaryjnych, w poniedziałek 20 maja do
domu wrócił drugi z zaginionych
cielaków. Simone, jej rodzice,
wszyscy niemieccy i polscy mieszkańcy Blankensee, cieszą się
z tego. Zawdzięczają to policji
z Mierzyna i sobie, sąsiedzkiej
samopomocy. Liczą na to, że do
domu wróci także drugi cielak,
albinos, z małą brązową łatką.

Witold BACHORZ
4142-13-C
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WYBIERZMY SIĘ

■■ POD hasłem „Poczuj wiatr
od morza, wolność wędrówki
po wodzie!” („Fühl den Wind
vom Meer, die Freiheit der Fahrt
übers Wasser!”) odbędzie się od
24 maja do 1 czerwca w różnych
miejscowościach wokół Zalewu
Szczecińskiego I Festiwal KUKUKA: Kunst – Kajuta – Kultura. Jego pomysłodawcami są
Andrzej Łazowski ze Szczecina
i Martin Schröter z Wolgastu.
W programie są liczne imprezy
i spotkania otwarte.
■■ WOLGAST (24 maja): otwarcie wystawy o partnerskim
mieście Karlino (ratusz, godz.
16), oficjalne otwarcie festiwalu (rynek, godz. 16.30), do
wieczora występy zespołów
z Karlina, Świnoujścia, Wolgastu, Greifswaldu;
■■ UECKERMÜNDE (26 maja),
festyn polsko-niemiecki przy
Bergstrasse, otwarcie o godz.
11 i przez cały dzień pokazy
rzemiosła, kulinarne specjały
z Polski i Niemiec, występy zespołów z Ueckermünde, Pyrzyc,
Polic, prezentacja „Maszyny
sztuki“ (godz. 17), wernisaż
polsko-niemieckiej wystawy
fotograficznej (godz. 18), koncert grupy „Irish Cowboys“
(godz. 20);
■■ TRZEBIEŻ (27 maja), Centralny Ośrodek Żeglarstwa (godz.
18–22), m.in. koncert polsko-■
-niemieckiego chóru „Horyzont” z Brüssow (dyrygent:
Paweł Kornicz), „Wiem, jak
nie jest”, koncert Ryszarda
Leoszewskiego, następnie Kapely Dudziarzy Wielkopolskich
Poznań-Stęszew;
■■ SZCZECIN (28 maja): Galeria Entasis (podzamcze, godz.
17.30), spotkanie z artystą malarzem Maciejem Włosińskim,
spotkanie w Międzynarodowym
Centrum Spotkań i Studiów
im. Dietricha Bonhoeffera,
projekcja filmu Grzegorza
Fedorowskiego „Na Wschód
od Timszel” (godz. 20);
■■ SZCZECIN-DĄBIE (29 maja), dzień poświęcony jezioru
Dąbie i Paulowi Robienowi
(1882–1945), ornitologowi, entomologowi, pisarzowi, twórcy
rezerwatów przyrodniczych,
przeciwnikowi nazimu, zamordowanemu z żoną przez
żołnierzy radzieckich w listopadzie 1945 r.;
■■ KARNIN (31 maja), polsko-niemiecki „Brückenfest“
(Festyn Mostu), godz. 11-22,
koncerty, spotkania, pokaz
ogni sztucznych na Hubbrücke; kolejna akcja na rzecz
ur uchomienia starej linii
kolejowej Berlin-Uznam.■
                    * * *
■■ WIELKI Festyn Dziecięcy –
31 maja, Schwedt, AquariUM
(baseny).
■■ SPOTKANIA w Gartz – 30
maja – 3 czerwca, Kanonenschuppen Gartz.
■■ FESTYNY dziecięce – 1
czerwca Prenzlau (kąpielisko),
Angermünde (zoo), Ueckermünde (zoo), Criewen (park,
godz. 14-17).
■■ INKONTAKT – doroczne euroregionalne targi przedsiębiorczości – 1-2 czerwca, Schwedt
(Uckermärkische Bühnen).
■■ „KLĄTWA wikingów” („Der
Fluch der Wikinger”) – 7 czerwca (godz. 19.30), Schwedt,
Uckermärkische Bühnen, premiera widowiska plenerowego.
Kolejne przedstawienia 8, 9,
13, 14, 15, 16 czerwca.
■■ DNI Orkiestr Dętych, festyn
miasta – 7-8 czerwca, Angermünde (stare miasto).
■■ „STWORZENIE świata”
Haydna – 8 czerwca (godz.
17), Schwedt, kościół św. Katarzyny.
■■ FESTYN portu – 8-9 czercwca, Mescherin.

NAUKA

przez granice
Międzynarodowa konferencja w Pobierowie

Kto jeszcze
ma swój Heimat
CZY człowiek współczesny ma jeszcze Heimat
– małą ojczyznę? Czy w czasach, kiedy rodzimy
się w szpitalach, wychowujemy w jednym
mieście, kształcimy w innym, a pracujemy
jeszcze gdzie indziej, mamy to jedyne miejsce
na świecie, z którym się identyfikujemy?
Jaki jest obraz owego miejsca w literaturze
emigrantów i imigrantów niemieckiego obszaru
językowego?
Nad tym zastanawiali się germaniści z Austrii,
Czech, Niemiec, Norwegii, Polski i Ukrainy, w czasie konferencji w Pobierowie. Spotykają się tam
od trzynastu lat, zapraszani przez dr. Andrzeja
Talarczyka z Instytutu Germanistyki Uniwersytetu
Szczecińskiego i prof. dr Bernda Neumanna z Uniwersytetu Przyrodniczo-Technicznego w norweskim
Trondheim. Konferencji patronowali marszałek
województwa zachodniopomorskiego i Akademia
Baltica w Lubece.

Dr Andrzej Talarczyk z Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Szczecińskiego i prof. dr Bernd Neumann z Uniwersytetu Przyrodniczo-Technicznego w Trondheim 


Fot. Małgorzata BUSIAK

* * *
W murach ośrodka konferencyjnego Uniwersytetu
Szczecińskiego, w dzień przy konferencyjnym stole,
a wieczorami przy kominku, rozpalanym ze skautowskim znawstwem przez austriackiego slawistę,
prof. Aloisa Woldana, uczestnicy spotkania dzielili
się wynikami swoich badań. Bez politycznej poprawności mówili np. o tym, że antysemityzm w Austrii
przetrwał po II wojnie światowej, że w powieściach
potomków austriackich Żydów ciągle czuje się strach
przed siłą antysemityzmu i nazistowskiej przeszłości,
zwłaszcza że nie ma żadnej gwarancji, że brunatna
zaraza się nie odrodzi. – Jedyną nadzieją jest sztuka
i wychowanie estetyczne młodych pokoleń – konstatował prof. Bernd Neumann.
* * *
Magdalena Baran z Wiednia, przedstawicielka
młodego pokolenia Austriaków, a zarazem córka
polskich emigrantów, uważa, że w krajach niemieckojęzycznych tożsamość emigrantów jest zagrożona.
W szkole uczą się niemieckiego, czytają niemieckie
gazety, oglądają niemiecką telewizję. A przymus
ROCZNICA

społeczny i religijny oraz przemoc wobec kobiet
z islamskich rodzin sprawiają, że po odejściu z domu
rodzinnego zaprzestają praktyk religijnych.
Sytuacji nie zmienia fakt, że w Niemczech jest
już blisko 5 mln emigrantów i stanowią oni realną
siłę społeczną. Geza Singer dodawał, że współczesna literatura interkulturowa pisana jest w języku
„mischi-maschi” – mieszance słów, na którą składa
się język rodziców, grupy rówieśniczej i niemieckiej
szkoły.
* * *
– Heimatu nie mają potomkowie milionów Żydów, pozbawionych swoich sztettel w Polsce, na
Białorusi i Ukrainie, którzy utracili swoją kulturę
i język jidysz, będący jej nośnikiem – uważa dr
Natalia Schyhlewska. Jej rodzice pochodzą z okolic
Nowego Sącza, ale ona urodziła się na Ukrainie.
W Niemczech studiowała germanistykę i prowadzi
w Moguncji projekty badawcze.
Dziś wnuki wojennych pokoleń Niemców opisują
historie swoich dziadków zupełnie inaczej niż ich
rodzice, którzy stracili nie tylko miejsce, gdzie się
urodzili, lecz praktycznie wszystko. Ich dzieci nie
musiały już nigdzie uciekać, a masowe migracje po
II wojnie światowej traktują jako skutek hitleryzmu.
Dlatego ich zadaniem jest budowanie swojej tożsamości w nowej rzeczywistości, już nie narodowej, lecz
obywatelskiej, w duchu praw podstawowych Unii
Europejskiej, a jeśli podejmują podróże do stron
rodzinnych, to traktują to jako swoiste „oczyszczenie” z wstydliwej przeszłości i tych czasów, kiedy
nie wypadało zadawać pytań o to, co dziadkowie
i rodzice robili w czasie wojny.
Przedstawicielką tego nurtu jest Rosvitha Schieb,
autorka „Reise nach Schlesien und Galizien”. Opisuje w niej podróż do małej wsi pod Grodkowem
na Opolszczyźnie, skąd pochodzi jej rodzina. Jak
wielu Niemców zauważa niedostatki polskich dróg,
zaniedbane gospodarstwa, ale urzeka ją gościnność
i otwartość Polaków. Szczególnie tych, którzy jeszcze pamiętają jej matkę, bo przez pewien czas po
wojnie mieszkali razem. I było to dobre sąsiedztwo.
* * *
Czeszka, dr Alena Mrazkova, idzie jeszcze dalej
i zauważa, że żyjemy w czasach globalnej emigracji,
przy całkowitym braku znaczenia odległości. Ludzie
stale dziś podróżują, pokonując tysiące kilometrów
w krótkim czasie. Ciągle zmieniają miejsce pobytu,
mieszkania, pracy. Dla homo europeicus bezruch
jest śmiercią, zarówno zawodową, jak i społeczną.
Dlatego miejsce urodzenia, ów mityczny Heimat,
straciło swe znaczenie także w globalnym sensie.
* * *
Dodatkową atrakcją konferencji była prezentacja twórczości Otto Niemeyera-Holsteina, malarza
zmarłego w 1984 r., a tworzącego przez większość
życia w Lütenort na Uznamie, przygotowana przez
prof. Klausa Hammera z Berlina, jednocześnie
wykładowcę Akademii Pedagogicznej w Słupsku.
Uczestnicy konferencji mieli też okazję podziwiać
zachody słońca nad Bałtykiem i romantyczne ruiny
kościoła w Trzęsaczu.

Zbigniew PLESNER

80 lat temu władzę przejęli naziści

Palenie książek
W KILKA tygodni po przejęciu w Niemczech
władzy przez nazistów w 1933 r., Niemieckie
Zrzeszenie Studentów zainicjowało kampanię
„Przeciw nieniemieckiemu duchowi”. W wielu
miastach Niemiec zapłonęły wówczas stosy,
na których spalono książki najwybitniejszych
pisarzy.
Szczytowym punktem tych akcji było publiczne
palenie książek 10 maja 1933 r. na pl. Opery (Opernplatz) w Berlinie. Ofiarą ognia padły wtedy m.in.
dzieła braci Mann, Heinricha Heinego, a nawet
omówienia teorii względności Alberta Einsteina,
gdyż był Żydem. Zniknęło na lata wszystko, co
w kulturze niemieckiej nie odpowiadało ideologii
narodowosocjalistycznej.
10 maja 2013 r., w 80. rocznicę tamtych wydarzeń,
z inicjatywy agendy Stadtmarketing i Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się w Pasewalku spotkanie. Mieszkańcy powiatu Vorpommern-Greifswald,
przedstawiciele niemal wszystkich środowisk społecznych, w tym kandydaci na posłów i posłowie
do Bundestagu i Landtagu, młodzież, uczcili pamięć twórców prześladowanych i zamordowanych
w czasach nazistowskich. Czytano fragmenty ich

dzieł. Odczyt przedstawiła przewodnicząca agendy
Stadtmarkteting Waltraud Gundlaff.
Podobne spotkania zorganizowano w całych
Niemczech, które akcentują w tym roku 80. rocznicę
katastrofalnego w skutkach przejęcia władzy przez
nazistów.
Ewa PODDIG

Zaproszenie

TRWA Brandenburska Wystawa Ogrodnicza w Prenzlau.
8 i 9 września gościem specjalnym
wystawy będzie Barlinek.
Ze Szczecina wyjedzie do Prenzlau
darmowy autobus. Odjazd w oba dni
o godz. 10.15 z Trasy Zamkowej (zatoczka przy zamku). Odjazd do Szczecina o godz. 16. W autobusie sprzedawane będą bilety na wystawę, cena
11 euro (płacić można tylko w euro).
Ze względu na ograniczoną liczbę
miejsc zgłoszenia przyjmowane są
do 6.06 pod adresem: nischan@
laga-prenzlau2013.de. Więcej na:
www.laga-prenzlau2013.de (strona
jest także po polsku).
PROPOZYCJE

■■ REPTOWO, jezioro Miedwie,
6 czerwca: „Muzyka – Ekologia
– Integracja”. Kontynuacja projektu współpracy między uczniami dwujęzycznej klasy z Reptowa
i ich rówieśnikami z Boitzenburga.
Cel: doskonalenie umiejętności
posługiwania się językiem obcym
i zacieśnianie kontaktów. Zaplanowano także działania proekologiczne. Organizator: Zespół Szkół
Publicznych w Reptowie.
■■ ŻABÓW, Pyrzyce, Barlinek, 1315 czerwca: „Pomoc społeczna,
aktywizacja osób starszych – wymiana doświadczeń”. Kontynuacja
partnerstwa polsko-niemieckiego,
aktywizowanie mieszkańców, integrowanie podopiecznych polskich
i niemieckich domów pomocy
społecznej oraz dzieci z domów
dziecka. Organizator: Dom Pomocy
Społecznej w Pyrzycach z siedzibą
w Żabowie.
■■ DRAWSKO Pomorskie, 13-16
czerwca: „Polsko-Niemieckie Spotkania Młodzieży 2013”. Spotkanie młodzieży w wieku 11-13 lat,
warsztaty i wycieczki. Zajęcia będą
prowadzone w dwóch językach.
Organizator: Gmina Drawsko
Pomorskie.
■■ MALCHIN, Ribnitz-Damgarten, Waren, Müritz, 19 czerwca:
Piłkarskie polsko-niemieckie spotkania sportowe 2013. Trzy polsko-niemieckie turnieje chłopców
roczników 2000/2001 i 2002/2003.
Uczestnicy rekrutowani będą spośród zawodniczek, zawodników
i sędziów piłkarskich oraz działaczy
zrzeszonych w strukturach Zachodniopomorskiego Związku Piłki
Nożnej, Landesfussballverband
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
i Kreisfussballverband Mecklenburger Seenplatte –Vorpommern
z siedzibą w Neubrandenburgu.
Organizator: Zachodniopomorski
Związek Piłki Nożnej.
■■ MIESZKOWICE, 29-30 czerwca:
„Kulturalnie razem – Mieszkowice 2013”. Festyn, podsumowanie
roku transgranicznej współpracy
w różnych dziedzinach, zabawa
integracyjna. W programie festynu m.in. integracyjne warsztaty taneczne, otwarte warsztaty
plastyczne, wspólne gotowanie,
wystawa rękodzieła. Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach.■
      Kalendarium imprez realizowanych przy wsparciu Interreg
IVA (Fundusz Małych Projektów).
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W czasie spotkania czytano fragmenty książek spalonych
przez nazistów w 1933 roku. 
Fot. STADT PASEWALK
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