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Jaki obraz siebie promujemy? Jakich mamy partnerów?

Pomysły na nowe sąsiedztwo
Krzysztof RUCHNIEWICZ
PRZED kilku laty jeden z bardziej znanych karykaturzystów
niemieckich Walter Hanel użył do przedstawienia stanu relacji
polsko-niemieckich na przełomie XX i XXI w. symbolu mostu.
PO jednej jego stronie stał niemiecki Michael i trzymał w rękach
budynek, na którym można było

odczytać napis: Centrum przeciwko Wypędzeniom, a po drugiej
stronie stał obrażony i patrzący

z ukosa Polak. Most pod krokami
Niemca, stąpającego w kierunku
Polaka i wołającego: „Hallo, partnerze!”, zaczynał niebezpiecznie
pękać.
Wydawało się w tamtym czasie,
że w stosunkach polsko-niemieckich rzeczywiście źle się dzieje.
Jedną z przyczyn były bez wąt-

Berlin 2011, spotkanie z przyjaciółmi Polski przy murze ze Stoczni Gdańskiej, stojącym przy Bundestagu, uhonorowanymi medalami „Solidarności”. Takie spotkania są niezbędne, ale muszą być częścią stałej debaty polsko-niemieckiej.
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
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pienia kontrowersje dotyczące
przeszłości, szczególnie XX-wiecznej. Wielu Polakom trudno było
zaakceptować Niemców jako jedne
z ofiar II wojny światowej. Chęć
przedstawienia takiego właśnie
spojrzenia w formie wystawy muzealnej budziła nie tylko wątpliwości, ale i oburzenie, zarzuty
relatywizowania przeszłości.
***
To prawda, że po 1989 r. mierzyliśmy się dość intensywnie
z różnymi trudnymi tematami
historycznymi, które w okresie
komunistycznym były albo przemilczane, albo przedstawiane
w niepełny czy zafałszowany sposób. Do takich tematów należał los
niemieckiej ludności w ostatnich
miesiącach wojny i pierwszych
latach powojennych. Pod koniec
lat 80. XX w. dawny żołnierz AK,
który po 1945 r. był urzędnikiem
państwowym, aktywnie uczestniczącym w akcji wysiedlania
Niemców, stwierdził, że zasadnicze
pytanie nie dotyczyło tego, czy
należało Niemców wysiedlać,
ale w jaki sposób to uczyniono.
To tu może kryć się kwestia winy,
odpowiedzialności za krzywdę
drugiego człowieka.
Dla niego, ale także dla wielu
Polaków, doświadczenia II wojny, miliony zabitych, ogromne
straty materialne, a po wojnie
zmiana granicy i bolesna utrata
Kresów oraz dominacja radziecka, powodowały, że sprawa losu
innych, byłych wrogów nie była
warta uwagi. Przez dziesiątki lat

Młodzieży Euroregionu Pomerania

PO CZTERECH latach przerwy reaktywowano Festiwal
Młodzieży Euroregionu Pomerania. Tym razem miejscem
spotkań około tysiąca młodych ludzi był Wałcz i niewielka
Człopa. Wyzwanie było ogromne, szczególnie dla tej drugiej
miejscowości. Komitetom organizacyjnym obu miast udało się
sprostać zadaniu.
GŁÓWNA idea festiwalu to zacieśnianie kontaktów młodzieży, promocja współpracy polsko-niemieckiej,
likwidowanie uprzedzeń i historycznych zaszłości, przełamywanie
złych stereotypów, nawiązywanie
kontaktów i przyjaźni. Gospodarzami
tegorocznej jego edycji był Wałcz
i licząca niewiele ponad 2 tysiące
mieszkańców Człopa, dla której
była to niewątpliwie największa
w jej dziejach impreza. Wałcz już
dziesięć lat temu był organizatorem festiwalu, dla Człopy był to
debiut, zresztą bardzo udany. Oprócz
malowniczego położenia wśród
lasów i jezior, ma ona także inną
mocną stronę, która zadecydowała
o przyznaniu jej współorganizacji
imprezy: nowoczesne Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu
wybudowane w 2011 roku, także ze
środków Euroregionu Pomerania.
Mimo wszystkich atutów, burmistrz Człopy Zdzisław Kmieć wahał
się, czy wziąć na swoje barki tak
dużą odpowiedzialność.
– Proszę pamiętać, że Człopa to
mała miejscowość i mała gmina,

a w związku z tym ogromne przedsięwzięcie logistyczne i całkiem
nowe doświadczenie. Obawy były
więc ogromne – przyznał chwilę po
otwarciu burmistrz. – Nad organizacją festiwalu pracowaliśmy od
jesieni. Dzisiaj wiem, że było warto.
W czasie uroczystej inauguracji
festiwalu, sprzed Starostwa Powiatowego na plac przy Wałeckim
Centrum Kultury przemaszerował
barwny korowód, prowadzony przez
orkiestrę dętą z Łobza. Po części
oficjalnej wicemarszałek Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska,
prezydent Euroregionu Pomerania
Volker Böhning, starosta Bogdan
Wankiewicz i burmistrz Zdzisław
Kmieć wypuścili w niebo setki
kolorowych balonów, których motywem dekoracyjnym były elementy
graficzne związane z Europą i Pomeranią.
– Chciałabym, żeby przez trzy
dni w Wałczu i Człopie było głośno,
gwarno i wesoło – mówiła do uczestników festiwalu wicemarszałek
Anna Mieczkowska. – Niech oba
miasta będą młodzieżowymi stolica-

mi Euroregionu Pomerania, a sam
festiwal niech przejdzie do historii
jako najważniejsze wydarzenie kulturalne i sportowe województwa
zachodniopomorskiego w 2013 roku.
Wszyscy chętnie skorzystali z rad
pani marszałek. Jeszcze tego samego
dnia placem przed WCK zawładnęli młodzi artyści: orkiestry dęte
z mażoretkami, zespoły taneczne,
folklorystyczne, wokaliści i zespoły
muzyczne.
I faktycznie: było głośno i wesoło,
języki mieszały się ze sobą, a młodzi
ludzie porozumiewali się bez większych problemów. Profesjonalnie
podeszli do występów. Ćwiczyli

Dokończenie na str. 14
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Wyjeżdżać było żal
Marcin KONIECKO

unikano jednak pytania, w jaki
sposób wysiedlano, czy na pewno
humanitarnie i w sposób zorganizowany? Co oznaczało wysiedlenie
dla zwykłego Niemca, tracącego
dom, dorobek życia, poczucie
zakorzenienia?
***
Na te pytania zaczęliśmy odpowiadać w początkach lat 90.
Trzeba przyznać, że nie była to
łatwa dyskusja. Ważne były gesty
polityków, jak choćby wystąpienie
w Bundestagu prof. Władysława
Bartoszewskiego w 50. rocznicę
zakończenia II wojny światowej.
Wówczas padły ważne słowa,
także pod adresem wysiedlonej
ludności niemieckiej. Bartoszewski mówił: „Polska odzyskała suwerenność polityczną. Odzyskuje
też suwerenność duchową. Jej
miarą jest poczucie moralnej odpowiedzialności za całą historię,
w której – jak zawsze – są karty
i jasne, i ciemne. Jako naród
szczególnie doświadczony wojną
poznaliśmy tragedię przymusowych wysiedleń oraz związanych z nimi gwałtów i zbrodni.
Pamiętamy, że dotknęły one też
rzeszę ludności niemieckiej i że
sprawcami byli także Polacy.
Chcę otwarcie powiedzieć, iż
bolejemy nad indywidualnymi
losami i cierpieniami niewinnych
Niemców, dotkniętych skutkami
wojny, którzy stracili swe strony
ojczyste”.
Czyż na forum publicznym więcej można i należy powiedzieć?

w garderobie, holu WCK, a także na
trawnikach i w… stołówce. Szkoda,
że niektóre koncerty zepsuło nie
najlepsze nagłośnienie, jak było
w czasie występu grupy „P.P.66”
z Polic.
Kiedy koncerty trwały w najlepsze, na placu festiwalowym ni stąd,
ni zowąd pojawiła się orkiestra
Neubrandenburger Stadtfanfaren
e.V. Meklemburscy fanfarzyści natychmiast zdobyli serca uczestników,
wykonując muzykę fanfar w nowoczesnym wydaniu, muzyczne standardy, zaaranżowane na potrzeby
trąbek, werbli i tzw. przeszkadzajek.

Dokończenie na str. 15

Na scenie stadionu miejskiego w Człopie układ taneczny „Być aniołem” zaprezentowały dziewczęta z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dance” z Pełczyc.

Zbigniew Kruszewski
Politolog, profesor The University of Texas at El
Paso. Urodził się
w Warszawie,
skończył 85 lat,
od wczoraj po
raz kolejny jest
w Szczecinie.
Fot. (b.t.)
Były żołnierz AK
i Powstania Warszawskiego, więzień
niemieckich obozów, żołnierz armii
Andersa, były wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, członek
zarządu Muzeum Holocaustu w El
Paso, wykładowca Szkoły Letniej
Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca nauki o granicach i regionach
granicznych, autor pierwszej w USA
książki o granicy na Odrze i Nysie
(1972), uważny obserwator stosunków polsko-niemieckich.
Karl Lau
Honorowy burmistrz gminy
Mescherin,
odznaczony
ostatnio Krzyżem
Zasługi
Brandenburgii,
najwyższym odznaczeniem lanFot. (b.t.)
du. Otrzymał je
za zaangażowanie na rzecz rozwoju
niemiecko-polskiego pogranicza.
W uzasadnieniu nazwany został budowniczym mostów. Twórca stowarzyszenia, które odbudowało kościół
w Rosow – dziś Kościół Pamięci,
Polsko-Niemieckiego Pojednania
i Współpracy.
5195-13-A

przez granice

14

• 27 CZERWCA 2013 r. •

Pomysły na nowe sąsiedztwo
Dokończenie ze str. 13
***
W debacie uczestniczyło wielu historyków, zaczęły powstawać wspólne
projekty polsko-niemieckie w tym
zakresie. Dyskutowano o wysiedleniu
także w wielu polskich domach na
ziemiach zachodnich i północnych.
Równocześnie błyskawicznie rozwijało się zainteresowanie dla niemieckiej
przeszłości tych obszarów, co łączyło
się z procesami kształtowania się
tożsamości lokalnej.
Gdyby doszukiwać się pewnych
błędów, jakie popełniono przy tej
okazji, to może jednym z nich było
całkowite zaprzestanie dalszych badań nad III Rzeszą i jej zbrodniami
podczas okupacji Polski. Badania te
towarzyszyły nam przez cały okres
powojenny i były bardzo intensywne.
Można było nawet odnieść wrażenie,
że nie ma już zbyt wielu aspektów
polityki okupacyjnej wobec Polski,
które nie zostałyby dogłębnie zbadane. Jednak z perspektywy czasu
zaprzestanie tych badań okazało się
brzemienne w skutkach. Konfrontację ze zbrodnią, obrazy szkieletów
z Auschwitz i innych obozów śmierci, dymy Warszawy niepostrzeżenie
zastąpiło pochylanie się nad losem
wysiedlanych Niemców, pokazanie
meandrów polskiej polityki powojennej wobec tej grupy, szukanie
zbliżenia poprzez potępianie działań
władz polskich w tym zakresie jako
warunku pojednania.
***
Nie chcę nadużywać cierpliwości
Czytelników ani sprawiać wrażenia, że
całkowicie potępiam owo podejście.
Sam je zresztą aktywnie rozwijałem
i uważam, że nie tylko w wymiarze
naukowym, społecznym, ale i moralnym było bardzo potrzebne. Chcę
tylko podkreślić, że równoczesne
porzucenie problematyki okupacji,
rezygnacja z przypominania o tym
polskim doświadczeniu było jedną
z przyczyn późniejszych problemów
w dialogu polsko-niemieckim. Chyba
tylko raz kwestia ta pojawiła się
publicznie – w czasie realizacji programu wypłat dla byłych robotników
przymusowych. Ale połączenie jej
z bądź co bądź sprawami pieniężnymi
nie sprzyjało debacie.
Okazało się, że cały historyczny
wysiłek lat 90., by ujawnić, przetrawić i zaakceptować fakt krzywdzenia
Niemców przez Polaków, nie był
z perspektywy przynajmniej części
Niemców specjalnym osiągnięciem.
Dla nas miało to być zamknięcie złowieszczych historycznych rachunków.
Nastąpiło jednak otwarcie pola do
nowych oczekiwań, nawet roszczeń.
Owa karykatura Waltera Henela
świetnie oddawała ten stan. Już
wtedy pojawiła się też inna kwestia. Coraz częściej konfrontowano
nas z określoną niemiecką polityką
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historyczną. U sąsiada za miedzą
zmieniały się paradygmaty, które może
jeszcze obowiązywały w starej RFN,
a w zjednoczonych Niemczech nie
odgrywały już większej roli. Historia
szybko stawała się instrumentem
w budowie niemieckiego państwa
narodowego, nowego, zjednoczonego,
demokratycznego, ale też dumnego
z procesu denazyfikacji i poczuwającego się do prawa przypominania
także o niemieckich ofiarach.

***
Ta bezkrwawa wojna na muzea
trwa i z pewnością będzie jeszcze
trwać, być może tym intensywniej,
im mniej wśród nas będzie świadków
wydarzeń, żywych łączników między
nami a przeszłością. We wszystkich
debatach historycznych odegrali
oni (i nadal ogrywają) istotną rolę.
Ten stan przejścia między pamięcią komunikacyjną, którą ma
każdy z nas, a pamięcią kulturową,

Berlin 2010, Unter den Linden. Wiele dobrego przyniosły m.in. imprezy związane
z Rokiem Chopina, a potem cały Rok Polski w Niemczech. Nie unieważnia to jednak
pytania, jaki mamy pomysł na nowe sąsiedztwo ze zjednoczonymi Niemcami, z nową
generacją i Niemców, i Polaków.
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
***
Pierwsze dziesięciolecie XXI w.
w relacjach polsko-niemieckich to
stałe ważenie, licytacja, kto ma rację
w sprawach historycznych, a kto nie,
coś na kształt przeciągania liny z historycznymi argumentami. Sytuacja
nieco zmieniła się po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej. Relacje
polsko-niemieckie przestały wtedy
mieć priorytet, Polska zyskała nowe możliwości działania na arenie
ogólnoeuropejskiej.
Czy jednak z tego skorzystaliśmy?
Czy Zachód Europy udało się przekonać do doświadczenia naszej części
Europy? Czy raczej historia nadal
dzieli „starą” i „nową” część zjednoczonej Europy?
Druga połowa pierwszego dziesięciolecia XXI w. to początek wielkich
projektów muzealnych, z których
część już zrealizowano. Powstały
jako reakcje na dyskusje publiczne,
także w relacjach polsko-niemieckich. Można było mieć wrażenie, że
oba państwa zaczęły okopywać się
w muzeach historycznych, a debaty
publiczne (jeśli je prowadzono) znalazły swe odzwierciedlenie w salach
wystawowych lub wkrótce je znajdą.

która znajduje swe odzwierciedlenie w pomnikach, nazwach ulic,
a w końcu w salach muzealnych,
świetnie zdiagnozowała przed laty
niemiecka para uczonych, Aleida
i Jan Assmannowie. Ich zdaniem
okres przejściowy między jedną
a drugą pamięcią może trwać od
20 do 30 lat. Jest to – uwzględniając
dzisiejsze przyspieszenie czasu –
jedna lub prawie dwie generacje.
I nie należy się dziwić, że generacje
ustępujące, a do takich zaliczam żyjących jeszcze uczestników II wojny
światowej, zabiegają, by za wszelką
cenę przekazać swe generacyjne
doświadczenie, odnaleźć swoje losy
upamiętnione i utrwalone w należyty sposób.
***
W tym kontekście nie może zaskakiwać, że jedna z niemieckich
stacji publicznych, ZDF, postanowiła
opowiedzieć w miniserialu doświadczenia babć i dziadków dzisiejszym
wnukom, czy prawnukom. Bo jaki oni
mają związek z II wojną światową?
Dla nich to odległa historia, jak dla
mojego pokolenia I wojna światowa.
Jak jednak przekonywać młodych ludzi, którzy nie chcą słyszeć o historii,

że jest ważna i im potrzebna? Jak
opowiadać o niej? Najlepiej poprzez
los tzw. zwykłego człowieka, z którym
można się utożsamić.
Autorzy owego najgłośniejszego,
ale i najgorszego w ostatnim czasie filmu, zahaczającego o relacje
polsko-niemieckie, skoncentrowali
się jedynie na wybranych losach.
Zamierzali pokazać różne postawy wobec narodowego socjalizmu,
podkreślić katastrofalny charakter
wojny. W stosunku do sąsiadów, w tym
Polaków, posłużyli się jednak łatwymi
stereotypami, nie wykorzystali okazji
do powiększenia wiedzy o niemieckiej okupacji w Polsce i złożonych
relacjach polsko-niemieckich.
Film odniósł ogromny sukces. Obejrzało go w Niemczech ponad 7 mln
widzów. W Polsce wywołał – zapewne
ku zaskoczeniu jego twórców i stacji
ZDF – negatywne reakcje. Ponownie
postawił pytanie o stan wiedzy o nas
i naszej historii. Zareagowaliśmy
zaskoczeniem, powątpiewaniem, rozczarowaniem, wreszcie oburzeniem.
***
Czy wpadka serialowa może jednak dziwić? Pokazuje, że nie osiągnęliśmy w relacjach polsko-niemieckich
stanu relacji niemiecko-francuskich.
Czy taka sytuacja byłaby tam możliwa? Nie chodzi tu tylko o dłuższą
tradycję dobrych relacji. Ważne są
też i instytucje, i powiązania międzyludzkie, jakie Niemcy i Francuzi
zbudowali przez dziesięciolecia.
Przykładem jest Wymiana Młodzieży Niemiecko-Francuskiej, stałe
konsultacje między rządami oraz
odpowiednimi ministerstwami. Ich
aktywność jest większa niż polsko-niemiecka. Dodatkowe wzmocnienia
relacje te otrzymały w postaci kompletnego podręcznika do historii,
który ukazał się w prestiżowym
wydawnictwie Nathan i Klett Verlag.
To prawda, że projekt powstawał
przez wiele lat. Jednak determinacja
wydawnictw i zespołów autorskich,
wspierana przez polityków obu krajów, doprowadziła do szczęśliwego
zakończenia.
Przypadek Francji nie jest odosobniony. USA, inny partner Niemiec, funduje stypendia, finansuje
katedry na prestiżowych uczelniach
niemieckich. Czy stać na to tylko
mocarstwo?
Przykład węgierski jest tutaj bardzo wymowny, a dla nas powinien
być inspirujący. W centrum Berlina
z powodzeniem pracuje od kilku lat
Centrum Kultury Węgierskiej. Mieści
się na tyłach Uniwersytetu Humboldtów, ma kilka pięter. Organizowane są
tam konferencje i dyskusje naukowe,
spotkania z pisarzami i artystami,
wernisaże, koncerty, pokazy filmowe. Znakomicie położony ośrodek,
sprawnie kierowany i proponujący
ciekawy program, ściąga publiczność,

o co w nasyconym bogata ofertą
kulturalną Berlinie nie jest łatwo.
***
Co Polska oferuje niemieckiemu partnerowi? Jak sobie radzimy
z przekonywaniem do naszych racji, także historycznych? Jaki obraz
siebie promujemy? Jakich mamy
partnerów? Nie chodzi mi o wysuwanie oskarżeń pod adresem takiej
czy innej instytucji. Mam wrażenie,
że to przychodzi nam bardzo łatwo,
a niczego nie przynosi. Jednak czas
upływa, zmieniają się generacje
Niemców, ich oczekiwania, ale i potrzeby. Coraz mniej naszych sąsiadów
rozumie nasze podejście do historii
i nasze doświadczenie. Jak chcemy
więc im opowiadać o naszej przeszłości, wspólnych relacjach? Jakiego
chcemy używać języka?
To prawda, że podjęto różne
starania i zabiegi, część z nich zaowocowała ważnymi projektami,
niejednokrotnie wspólną wystawą,
czy konferencją i publikacją. Nie
unieważnia to jednak pytania, jaki
mamy pomysł na nowe sąsiedztwo
ze zjednoczonymi Niemcami, z nową
generacją i Niemców, i Polaków?
Konieczna jest zmiana paradygmatu w relacjach polsko-niemieckich,
a przede wszystkich gruntowne przemyślenie naszej oferty historycznej,
kulturalnej. Polityka to nie wszystko.
Choć bez woli politycznej oraz – co jest
jeszcze ważniejsze – koniecznych pieniędzy nie da się niczego sensownego
zrobić. Nie kolejne żądania wobec
Niemiec, wynikające z ich obciążenia
przeszłością, mają być rozwiązaniem.
Będzie nim jedynie aktywna polityka
historyczna, kulturalna, połączona
z właściwym finansowaniem i konsekwencją w działaniach.
***
Ciekaw jestem, jak dzisiaj zilustrowałby stan stosunków polsko-niemieckich przytoczony na wstępie
rysownik? Być może, jak przed laty,
użyłby symbolu mostu.
Tym razem życzyłbym sobie, by
tym aktywnym był Polak, który ma
swemu sąsiadowi na Zachodzie do
zaoferowania coś atrakcyjnego, co
ten nie tylko przyjmie i zaakceptuje,
ale i będzie szanował, a przynajmniej
będzie wyczulony na wrażliwość
swego sąsiada.
Tylko się nie łudźmy, że kolejne
muzeum historyczne czy pomnik
załatwią sprawę.

Krzysztof RUCHNIEWICZ
■■ Historyk (ur. w 1967 r.), profesor
specjalizujący się w historii najnowszej,
historii Niemiec, stosunkach polsko-niemieckich w XX w., pracownik
Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Wrocławskiego, dyrektor Centrum
Studiów Niemieckich i Europejskich
im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

Lepszy świat czy strefa skrzywień?

Przestrzeń socjalizacji
W POPRZEDNIM dodatku
„przez granice”, w wywiadzie
z prof. Andrzejem J. Szwarcem,
dyrektorem Polsko-Niemieckiego
Instytutu Badawczego
w Słubicach, padło pytanie: „Czy
nie widzi pan potrzeby powołania
w przyszłości specjalnego
instytutu badań pogranicza?”.
Czytałem ten wywiad w przerwie
lektury dopiero co wydanej w Warszawie książki profesora Uniwersytetu Szczecińskiego, socjologa Leszka
Gołdyki, zatytułowanej „Pogranicze
polsko-niemieckie jako przestrzeń
socjalizacji”. Wynika z niej, że pogra-

nicze jest od dwudziestu lat terenem
licznych socjologicznych badań, które
autor w swej książce omawia, poddając
wnikliwej analizie, poszukując elementów syntezujących i uprawiając
krytykę metody.
W centrum uwagi jego analiz jest
weryfikacja odpowiedzi na pytania:
czy pogranicze, po tak istotnych historycznie i społecznie faktach, jak akces
Polski do Unii Europejskiej (2004)
i przystąpienie do strefy Schengen
(2007), jest terenem socjalizacji mieszkańców, rozumianej jako wprowadzanie ich w nowe, pożądane społecznie
wzory zachowań, czy też stało się
przestrzenią negatywnych deformacji

tych wzorów? Czy może więc oba wydarzenia, a zwłaszcza to drugie, stały
się zaczynem intensyfikacji procesu
socjalizacyjnych skrzywień?
Autor stroni od jednoznacznej
odpowiedzi, bowiem analizowane
zdarzenia są bardzo świeżej daty, ale
po analizie efektów badań nad niepokojącymi zmianami postaw młodzieży
formułuje tezę, że owe skrzywienia
socjalizacyjne, deformujące proces
socjalizacji, zasługują na szczególną
uwagę.
Omawiana książka pozwala zauważyć, że Szczecin i Euroregion Pomerania mają swe zaplecze badawcze
nad problematyką pogranicza i nie

muszą się oglądać na Słubice. A jeśli
i tam podejmie się takie badania, to
wyjdzie to tylko na korzyść.
Książka adresowana jest do socjologów, a czytelnik spoza branży,
który po nią sięgnie, będzie musiał
przebrnąć przez gąszcz badawczych
definicji, hipotez i konkluzji, ale trud
się opłaci.

Zbigniew CZARNUCH
■■ Historyk regionalista z Witnicy pod
Kostrzynem, autor licznych opracowań,
inicjator przedsięwzięć polsko-niemieckich, laureat Nagrody im. Georga Delio,
współpracownik Nadwarciańskich
Zeszytów Historyczno-Archiwalnych

Leszek Gołdyka: Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2013

PREZENTACJA

Meklemburgii-Pomorza
Przedniego

Energia
produkowana
lokalnie

KONCERT

Kantata Carla Orffa na wystawie w Prenzlau

Fot. Stefan GLOEDE (LaGa)

„Carmina Burana”
i fajerwerki
PRAWIE dokładnie w wieczór po pierwszym dniu lata, wieczór
pełni księżyca i namiętności, feerię odczuć uwolniła wśród
ogromnej rzeszy słuchaczy muzyka Carla Orffa i jego słynna
„Carmina Burana”, utwór, który bodaj jak żaden inny oddaje
atmosferę krótkiego czasu letniego przesilenia.
KONCERT odbył się w ubiegłą
sobotę w amfiteatrze na terenie
Krajowej Wystawy Ogrodowej
(Landesgartenschau) w Prenzlau.
Przepięknie zaaranżowane tereny
nad jeziorem, zieleń, kwiaty, trzcinowiska, wśród których ustawiono
miejsca do wypoczynku i zadumy
– wszystko to, w połączeniu z piękną pogodą, tworzyło wyjątkowy
klimat koncertu. Słuchacze tłumnie
wypełnili amfiteatr i pobliskie
trawniki.
Nie trzeba być wielkim znawcą
muzyki, żeby poddać się działaniu
kantaty Orffa, średniowiecznym
tekstom, prostym i sugestywnym,
napisanym w językowej mieszance
starogermańsko-łacińsko-francu-

skiej. Muzyka, którą je oprawił,
przemawia do każdego swoją
wyrazistością, gorącymi rytmami, a słuchacze, nawet jeśli nie
rozumieją tekstu, czują, że chodzi
w nich o elementarne sprawy życia:
radość, miłość, namiętność, żądze,
smutek, tęsknotę…
W koncercie wzięły udział
cztery szczecińskie zespoły: Chór
ZUT Collegium Maiorum, Zespół
Wokalny Camerata Nova, Chór
Dziecięcy ZUT Don-Diri-Don
i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Szczecińskiej. Gospodarzy
reprezentował Chór Koncertowy
z Prenzlau i chóry dziecięce szkół
powiatu Uckermark. Śpiewała
czwórka bardzo ciekawych soli-

stów: Miriam Sharoni (sopran),
Hartmut Kuehn (tenor), Kai-Uwe
Fahnert (baryton) i Johannes
Beck (bas). Całość poprowadził
szczeciński dyrygent, prof. Eugeniusz Kus.
Gdy wykonywana była ostatnia
część kantaty, słynna pieśń „O
Fortuna”, w niebo poszybowały
fajerwerki. Wprawdzie przeszkodziły wykonawcom, ale dodały
koncertowi niezwykłości. Słuchacze zareagowali żywiołowo:
burzy oklasków nie było końca.
Konieczny był bis ostatniej części
„Fortuny…”.
Chór ZUT Collegium Maiorum,
jak i Camerata Nova już od wielu
lat współpracują z agencją koncertową w Prenzlau, która pracuje
pod kierunkiem Jürgena Bischoffa.
Należy życzyć tej współpracy dalszych owoców, czyli znakomitych
koncertów.

Teresa LEMKE

W UBIEGŁYM tygodniu w Smolęcinie (gimna Kołbaskowo) odbyła
się prezentacja gospodarcza Meklemburgii-Pomorza Przedniego. To efekt
wieloletniej współpracy z województwem zachodniopomorskim rozwijanej
w myśl porozumienia podpisanego
w 1997 roku.
Głównym tematem prezentacji
były odnawialne źródła energii wykorzystywane w przemyśle, rolnictwie
i gospodarce komunalnej. Niemcy
są liderami w ich wykorzystaniu, bo
energia pozyskiwana dzięki temu
stanowi obecnie aż 50 proc. całej
ich energetycznej mocy. W regionie
zachodniopomorskim, który pod tym
względem należy do zdecydowanej
krajowej czołówki, energia ta to tylko
15 proc. Różnica jest zatem bardzo
duża, dlatego prezentacja połączona
z wymianą doświadczeń i warsztatami
na pewno była potrzebna.
Nasi sąsiedzi już kilka lat temu postanowili „rozdrobnić energię” pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. Między
innymi z tego powodu, że przesyłanie
jej na dużą odległość jest zbyt kosztowne i o wiele bardziej opłaca się ją
produkować lokalnie. Stąd coraz większa liczba wiosek bioenergetycznych,
które czerpią energię z solarów, biogazowni, małych elektrowni wodnych,
turbin wiatrowych itp. Ta tendencja
ma przyszłość także z tego powodu, że
Niemcy do 2020 roku chcą zupełnie
zrezygnować z elektrowni atomowych.
Jak na tym tle prezentuje się województwo zachodniopomorskie?
Na pewno choćby z racji wymogów, które narzuca Unia Europejska,
ilość energii pozyskiwanej ze źródeł
odnawialnych będzie rosła. Będą też
powstawać wioski bioenergetyczne,
takie jak ta działająca już w Juchowie
pod Szczecinkiem, w której energię
czerpie się z solarów i spalania odpadów w biogazowniach. Taka energia
pomaga w produkcji warzyw, działaniach stolarni i ma posłużyć niebawem
do produkcji serów.
Prezentacja w Smolęcinie, w której
wzięło udział liczne grono fachowców z Niemiec i Polski, połączona
była z warsztatami dla przedstawicieli
samorządów, organizacji rolniczych,
przedsiębiorców.
Marek OSAJDA

Wyjeżdżać było żal
Dokończenie ze str. 13
Jak mówił na zakończeniu festiwalu założyciel grupy Jörg Goldacker, dmuchali
w trąbki przez trzy dni z taką energią, że
rozdmuchali wszystkie chmury nad Wałczem
i Człopą, zapewniając imprezie przepiękną
pogodę. Pierwszy dzień zakończył się późnym
wieczorem.
Następnego dnia w WCK odbywały się
warsztaty orkiestr dętych, a w Człopie warsztaty taneczne. Niemal na wszystkich boiskach, stadionach, pływalniach i w salach
gimnastycznych obu miast rozgrywano mecze
piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego,
konkurencje pływackie i biegi na orientację.
Kulminacyjnym punktem drugiego dnia
festiwalu były muzyczne i taneczne popisy na
stadionie w Człopie, a w centrum Wałcza odbył
się wspólny koncert orkiestry dętej z Łobza,
Friedländer Fanfarenzug i Neubrandeburger
Stadtfanfaren. Mieszkańcy miasta z ogromnym
zainteresowaniem oglądali występ. Niestety,
stali po drugiej stronie ulicy (nie było innej
możliwości), więc show zakłócały im przejeżdżające samochody.
***
– Uważam, że festiwal jest bardzo udany.
Dobrze się tu bawię, jest naprawdę bardzo
dużo zespołów – mówił członek grupy Top
Dance z Pełczyc Krzysztof Wodonos. – Niestety
bariera językowa często daje o sobie znać i nie

ukrywam, że mamy problemy z komunikacją
z kolegami z Niemiec.
Miejscem zakończenia festiwalu był znowu
plac przed WCK. W niedzielę 16 czerwca rozdano
tam nagrody zwycięzcom konkurencji sportowych
i zaprezentowany został układ taneczny będący
owocem warsztatów. Nie było podczas nich

Młodziutkie cheerleaderki Neubrandenburger
Stadtfanfaren 
Fot. (kon)
kłopotów z komunikacją, bo – jak podkreślała
prowadząca zajęcia Izabela Browarska – taniec
znosi wszelkie bariery. Wspólny utwór zagrały też
polskie i niemieckie orkiestry z niezastąpioną
Neubrandenburger Stadtfanfaren.
– Dla władz powiatu było to bardzo ważne
wydarzenie. Powiat miał świetną okazję do pro-

mocji i to poprzez młodzież, nasz najważniejszy
atut – dodawał starosta Bogdan Wankiewicz.
– Mam nadzieję, że przyjaźnie zawiązane na
festiwalu będą procentować przez długie lata.
Cieszę się, że wszyscy zdrowi wracają do domów. Myślę też, że organizacyjnie wypadliśmy
dobrze. Otrzymaliśmy dobre recenzje od władz
województwa i Euroregionu Pomerania, jednak
najważniejsze są dla mnie opinie uczestników.
Wyjeżdżają zachwyceni i podkreślają, że chcą
tu wrócić.
Uczestnicy festiwalu (z gazetką festiwalową
w rękach) musieli w końcu wsiąść do autokarów
i pożegnać się z Wałczem.
– Żałuję, że to już koniec. Dla mnie były to
bardzo udane miniwakacje – mówił zawodnik
Znicza Koszalin Filip Jaworski. – Udało nam
się nawiązać ściślejsze kontakty z jedną grupą
z Niemiec, nasze trenerki wymieniły się koszulkami i myślą już o zorganizowaniu wspólnego
obozu pływackiego.
W czasie festiwalu odbyło się spotkanie
zarządów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Kommunalgemeinschaft
Europaregion Pomerania e.V., na którym przyjęto
Koncepcję Rozwoju Euroregionu Pomerania na
lata 2014-2020. W dokumencie można znaleźć
m.in. najważniejsze wspólne spostrzeżenia
dotyczące procesów zachodzących na obszarze
euroregionu oraz propozycje rozwiązywania
problemów w kolejnych latach.

Marcin KONIECKO
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WYBIERZMY SIĘ

■■ PRENZLAU. Brandenburska
Krajowa Wystawa Ogrodnicza
(LaGa 2013) zmienia się w zależności od pory roku i okresów
kwitnienia kwiatów i krzewów.
W czasie jej trwania można do
Prenzlau (Brandenburgia) jechać
pociągiem przez Pasewalk (Meklemburgia-Pomorze Przednie),
kupując bilet Mecklenburg-Vorpommern.
■■ SZCZECIN, 4-6 lipca, Festiwal
Spoiwa Kultury, bogaty program,
teatry, widowiska, koncerty,
warsztaty, gry, wystawy.
■■ ANGERMUNDE, 5 lipca
(godz. 20). Gregorianka, koncert a cappella w klasztorze
Franciszkanów.
■■ CHORIN, 7 lipca (godz. 15).
Małą suitę Lutosławskiego,
I Koncert fortepianowy F. Chopina, III Symfonię Beethovena
grają szczecińscy filharmonicy
pod dyrekcją Michała Dworzyńskiego. Solista: Alberto Nose
(fortepian).
■■ PRENZLAU, 14 lipca, klasztor
Dominikanów, otwarcie wystawy
„Skarby szlaku jedwabnego”.
■■ STRALSUND, 18-21 lipca.
Doroczne Dni Wallensteina
(Wallensteintage), miejski festyn historyczny, historyczne
inscenizacje, korowody, koncerty,
bitwa morska etc. W Stralsundzie oczywiście także Ozeaneum,
Muzeum Morskie, piękne Stare
Miasto, port, most na Rugię itd.
■■ ŚWINOUJŚCIE, 19-21 lipca.
V Karuzela Cooltury 2013, hasło: „Miłość i działanie”, jedenaście scen, 150 wydarzeń po
obu stronach granicy, wśród
gości m.in.: Jerzy Stuhr, Jan
K. Bielecki, Jerzy Owsiak, ks.
bp Tadeusz Pieronek, o. Maciej
Zięba, Leszek Balcerowicz, Krystyna Janda, Aleksandra Kwaśniewska, Henryka Krzywonos,
Danuta Wałęsa, wystawa (jedynie
dla dorosłych) ilustrowanych
„Listów miłosnych” Franciszka
Starowieyskiego.
■■ PASEWALK, 19 lipca (godz.
20), Lokschuppen (przy dworcu). Koncert „Od Mozarta do
Guldy, od Afryki do Zingst”,
grają: MoZuluArt z Afryki, MaChlast, kapela dęta z Wiednia,
trio skrzypcowe Zeller/Strauss/
Vromans i Radiowy Kwartet
Smyczkowy z Wiednia. Koncert
w ramach festiwalu Festspiele
Mecklenburg-Vorpommern.
■■ GREIFSWALD. „Akt i pejzaż”,
wystawa fotografii Klausa Endera w Pomorskim Muzeum Krajowym, 150 zdjęć z pięćdziesięciu
lat. W muzeum także galeria
malarstwa i wystawy stałe z dziejów Pomorza. W Greifswaldzie
Stare Miasto, port historyczny,
nadmorska dzielnica Wieck, ruiny klasztoru Eldena.
■■ BERLIN: 2 lipca śpiewa Rihanna (Hala O2 World), 17 lipca
– śpiewa Leonard Cohen (Hala
O2 World), 22 lipca plenerowy
koncert Filharmoników Berlińskich w Waldbühne, w programie
Mendelssohn-Bartholdy i Beethoven, dyryguje Sir Simon Rattle.
■■ BERLIN. „Albo/albo” – międzynarodowa wystawa w 200.
rocznicę urodzin Sörena Kierkegaarda (Haus am Waldsee);
„Naga prawda. Akt w fotografii około 1900 roku” (Muzeum
Fotografii); „Uruk – 5000 lat
miasta” (Pergamon); „Kosmos
kolorów. Itten i Kleje”, 150 prac
obu artystów (Martin-GropiusBau); „Tutenchamon. Jego grób
i skarby”, oryginalnej wielkości
replika grobu Tutenchamona
(Arena Berlin).
■■ SCHWEDT, 21 lipca (godz. 17).
Koncert finałowy Polsko-Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej
(kościół św. Katarzyny).
■■ GRAMZOW, 27-28 lipca, XIV
Festyn Dworcowy w Muzeum
Kolejnictwa (dojazd autostradą
A 11, zjazd Gramzow).
5195-13-B
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PUBLICYSTYKA

przez granice

Pytania i niemoc decydentów

AKTUALNOŚCI

Edukacyjne grzechy zaniechania
Andrzej KOTULA
DZIENNIKARZE chętnie wpadają na pogranicze, nierzadko
z gotowymi tezami artykułów i audycji. „Pogranicze iskrzy,
to region konfrontacji” – zakładają jedni. Inni – przeciwnie –
dostrzegają tu region inspiracji. Wszyscy pytają o młodzież.
A młodzież… nadal stąd ucieka. I niemiecka, i polska.
– Z DOŚWIADCZEŃ codziennej
pracy z uczniami wiem, że młodzi
ludzie twardo chodzą po ziemi
i niechętnie wracają w strony
rodzinne – potwierdza Gerhard
Scherer, dyrektor Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz.
Od 1990 do 2006 roku liczba
mieszkańców Pomorza Przedniego
zmniejszyła się o 87 tysięcy. Prognozy demograficzne przewidują, że
do roku 2030 ubędzie następnych
61 tysięcy. W sumie to przeszło
jedna piąta część ludności.
„Ogólna liczba ludności województwa zachodniopomorskiego
zmniejszyła się w latach 1995-2010
o niecałe 30 tysięcy (…). W latach
2015-2030 liczba mieszkańców województwa zmniejszy się o ponad
66 tysięcy” – podaje „Aktualizacja
transgranicznej strategii rozwoju
Euroregionu Pomerania na lata
2014-2020. Część polska”.
Zacytujmy Kingę Hartmann-Wóycicką z Saksońskiej Agencji Oświatowej w Görlitz, która
tak pisze o pograniczu saksońsko-dolnośląskim: „Duża część
mieszkańców, przede wszystkim
po stronie niemieckiej, opuściła
region. Saksonia utraciła od 1990
roku 13,5 proc. mieszkańców (…).
Spadkowi liczby ludności towarzyszyło gwałtowne starzenie się
społeczeństwa”.

nagement. Zarządzanie polsko-niemieckimi projektami kulturalnymi” pisze: „Nieznajomość
strony polskiej (czy odpowiednio
strony niemieckiej w środowisku polskim), a tym bardziej jej
negatywne postrzeganie, czyni
własny region mniej ciekawym,
a być może nadaje życiu w rejonie
przygranicznym posmak niechęci czy poczucie zagrożenia lub
kompleksu. Negatywne konotacje
stanowią dodatkowy argument przy
podejmowaniu decyzji o opuszczeniu pogranicza, kojarzącym
się z «z życiem na końcu świata».
Z inną zupełnie sytuacją mamy do
czynienia, gdy region postrzegany
jest jako szczególnie ciekawy. Jednym z istotnych elementów jego
atrakcyjności są właśnie spotkania
z «innymi». Młodzież może w takim
wypadku postrzegać granicę nie
jako formę izolacji i ograniczenie,
lecz jako okno na świat, a swój
region jako miejsce szczególnej
życiowej szansy”.

Wspólna tożsamość?
Przywołana książka Kingi Hartmann-Wóycickiej to jedna z wielu
wydanych w ciągu dziesięciu lat
przez istniejące w Görlitz Biuro
Koordynacyjne Programu Cel 3
Saksońskiej Agencji Oświatowej,
koordynujące transgraniczną dzia-

Most łączący miasta przedzielone Nysą Łużycką: z lewej Zgorzelec, z prawej
Görlitz.
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
Od Görlitz/Zgorzelca po Szczecin
i Löcknitz doświadczenia i wnioski
płynące z analiz demograficznych
są uderzająco podobne. Co robić,
żeby przeciwdziałać negatywnym
tendencjom?

Granica
– szansa czy izolacja?
Gerhard Scherer uważa, że
młodzieży potrzebna jest jakaś
forma regionalnej tożsamości.
Hartmann-Wóycicka pisze: „Jest
jednak pytanie: jak ukierunkować młodzież, by utożsamiała się
z regionem, chciała z nim wiązać
swoją przyszłość?”.
„Po obu stronach granicy mamy te same cele i interesy” –
podkreślają Hartmann-Wóycicka
i Scherer. Hartmann-Wóycicka
pisze, że naturalne cechy młodego
wieku, jak: otwartość, elastyczność
i chłonność, „powinny stanowić
ogromną szansę dla stwarzania
nowych form polsko-niemieckiej
współpracy”. Dodaje jednak, że
młodzież może być też podatna
na przejmowanie negatywnych
stereotypów.
We wstępie do dwujęzycznego podręcznika „InterKulturMa-

łalność oświatową. Wśród tych
książek są podręczniki metodyczne
dla niemieckich nauczycieli (np.
„ABC Polnisch”, „Polski? Bardzo
chętnie!”, „Po niemiecku i po
polsku. Proszę bardzo!”) czy wydane w obu językach bestsellery:
„Zrozumieć historię – kształtować przyszłość. Wybrane aspekty
stosunków polsko-niemieckich
w latach 1933-1949. Materiały
pomocnicze do nauczania historii”
i „Dom nad Nysą. Zgorzelec i Görlitz 1945-1989. Kronika wydarzeń”.
Publikacje i podręczniki to
przeważnie rezultat pracy z nauczycielami i młodzieżą – warsztatów, dyskusji, seminariów, wystaw
– przygotowywanych przez Biuro
Koordynacyjne, którym kieruje Kinga Hartmann-Wóycicka.
Uważa ona, że już dziś można
i warto przełamywać wśród młodzieży również bariery dwóch
odmiennych tożsamości i pamięci
historycznych, które w Zgorzelcu
i Görlitz są szczególnie widoczne.
Próbę ich pogodzenia w synchronicznej historii obu miast podjął
Kazimierz Wóycicki. We wstępie
do książki „Dom nad Nysą”, której
jest autorem, napisał:

„Stosunki polsko-niemieckie,
bardzo powoli odbudowujące się
po tragicznym okresie 1939-1945,
mają tutaj (w Görlitz i Zgorzelcu – a.k.) szczególnie złożony
charakter. Z jednej strony oba
miasta mogą być znakomitą ilustracją, jak głęboka rysa przedzieliła oba sąsiadujące ze sobą
narody, z drugiej jednak Polacy

Kinga Hartmann-Wóycicka
i Niemcy w Zgorzelcu/Görlitz
nie mogli uniknąć wzajemnych
kontaktów, choćby ich nawet nie
chcieli. Musieli się widzieć przez
rzekę. Wielka polityka wtrącała
się nieustannie, otwierając i przymykając granicę, ale stosunki
polsko-niemieckie miały tutaj
przede wszystkim bezpośredni,
międzyludzki charakter, nawet
jeśli były nacechowane niechęcią”.
„Dom nad Nysą” pokazuje,
że na pograniczu możliwe jest
budowanie wspólnej tożsamości.

Gdzie się kształcić?
Pożądanym elementem owej
tożsamości winna być dwujęzyczność, chociażby na elementarnym
poziomie. I to tym bardziej że
postrzegana jest ona coraz częściej
także jako jedna z podstawowych
umiejętności umożliwiających
podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez młodych mieszkańców
pogranicza. Zwiększa to ich szanse
na regionalnym rynku pracy.
Dwujęzyczność, a także znajomość kraju sąsiada, jego kultury, tradycji, mentalności oraz
umiejętność poruszania się w jego realiach pojawiają się coraz
wyraziściej w opiniach przedsiębiorców jako niezbędne elementy
kwalifikacji zawodowych.
Rodzi się zatem pytanie, gdzie
te kwalifikacje nabywać mają
uczniowie, skoro ich brak cechuje
również nauczycieli?
Czy zorganizowany przez biuro
w Görlitz kurs dla dwudziestu saksońskich nauczycieli na Uniwersytecie Wrocławskim (450 godzin
nauki języka polskiego w ciągu
1,5 roku), po którym następuje
egzamin przed polską Państwową
Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
to dobra wiadomość czy taka sobie,
jeśli za tym nie idą rozwiązania
systemowe?
Jak przeciwdziałać
degradacji?
Trzeba tworzyć programy zamiast projektów, a więc działania
systemowe miast doraźnych –
apelował Dennis Gutgesell, wicestarosta powiatu Vorpommern-Greifswald, podczas tegorocznej
polsko-niemieckiej konferencji
„Kiedy brakuje słów. O znaczeniu kompetencji językowych na
pograniczu”. Również zdaniem
Kingi Hartmann-Wóycickiej tylko
rozwiązania systemowe (edukacja
regionalna w polskich i niemieckich szkołach, budowa systemu
kształcenia nauczycieli o transgranicznych kwalifikacjach, na-

uka języka sąsiada jako podstawy pożądanej dwujęzyczności
regionu) mogą powstrzymywać
demograficzną, a co za tym idzie
gospodarczą, degradację regionu
granicznego i sprzyjać nadążaniu
za wyzwaniami współczesności.

Co robią decydenci?
Rezultatem ignorowania tych
potrzeb jest utrwalanie wśród
mieszkańców pogranicza bariery
wzajemnej nieznajomości i niezrozumienia, a co za tym idzie
osłabianie szans rozwojowych
regionu. Luki w profilu edukacji
po obu stronach granicy widać gołym okiem, a mimo to z ośrodków
decyzyjnych w obu krajach nie
płyną ani propozycje systemowego
rozwiązania problemu, ani nawet
sygnały, że został zauważony.
Nie zauważają go przede
wszystkim ci, którzy są w mocy
wypracowywać stosowne rozwiązania, głównie ministerstwa edukacji
w obu państwach. Co prawda
dwa lata temu powołany został
Komitet ds. Edukacji w ramach
Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, lecz jego
dorobek jest więcej niż skromny:
komitet zdołał się ukonstytuować.
Do udziału w jego niedawnym
posiedzeniu nie zostali zaproszeni przedstawiciele Saksońskiej
Agencji Oświatowej, mimo że to
oni w skali całego pogranicza
mają największe doświadczenie
i sprawdzone know-how transgranicznej edukacji. Tym bardziej to
irytuje, że w lakonicznym komunikacie z obrad napisano: „Komitet stanowi kapitalną platformę
wymiany doświadczeń i prezentacji dotychczasowych osiągnięć,
jednocześnie służąc wymianie
poglądów i dyskusji mających
na celu spojrzenie w przyszłość
i poszukiwanie nowych pomysłów
i rozwiązań”.
Zaniechanie
ogranicza
Grzech zaniechania w dostosowywaniu systemów edukacji
w Polsce i Niemczech do realiów
regionu granicznego nie tylko ogranicza możliwości jego rozwoju, lecz
konserwuje go jako upośledzoną
prowincję, niechcianą zwłaszcza
przez młodych.
Tymczasem właśnie na pograniczu, o czym świadczą efekty pracy
biura w Görlizt, powstały propozycje systemowych rozwiązań,
które sytuację mogłyby korzystnie
zmieniać, gdyby ośrodki decyzyjne
chciały się nimi przejąć.

Rezultatem ignorowania
potrzeb jest utrwalanie
wśród mieszkańców
pogranicza bariery
wzajemnego
niezrozumienia, a co za
tym idzie osłabianie szans
rozwojowych regionu.
Mało tego: nawiązując do
najnowszych wydarzeń, można
z dużym prawdopodobieństwem
założyć, że gdyby twórcy filmu
ZDF „Nasze matki, nasi ojcowie”
mieli w ręku wydaną w Dreźnie
i Wrocławiu książkę „Zrozumieć
historię – kształtować przyszłość”,
wyszłoby to na dobre i ich filmowi,
i stosunkom polsko-niemieckim.
(Więcej o Saksońskiej Agencji
Oświatowej, w obu językach, na
stronie: http://cms.sn.schule.de/
smkziel3/ziel3-sachsen-polen).

■■ ROSOW (gmina Mescherin).
Podczas spotkania w Kościele Pamięci ustalono, że 1 września br.,■
w rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, polsko-niemieckie
nabożeństwo ekumeniczne będą
tam koncelebrować: ks. Bogusław Gurgul, proboszcz z Żabnicy
(gmina Gryfino), i pastor Axel
Luther z Berlina. Pastor Luther
zna język polski, uczestniczył
w akcji pomocy Polakom w czasie
stanu wojennego, został odznaczony przez prezydenta Lecha
Kaczyńskiego Złotym Krzyżem
Zasługi RP.
■■ STARGARD Szczeciński. Po
remoncie otwarto Basteję, jeden
z obiektów Muzeum Archeologiczno-Historycznego, i nowocześnie
urządzone wystawy. Przedsięwzięcie było współfinansowane
z funduszy europejskich w ramach wspieranego przez Euroregion Pomerania wspólnego
projektu z Neubrandenburgiem.
■■ SZCZECIN. Sto lat istnieje
muzeum przy Wałach Chrobrego. Do 1945 r. było to Muzeum
Miasta Szczecin (Stadtmuseum
Stettin), potem Muzeum Pomorza
Zachodniego, obecnie Muzeum
Narodowe. Otwarto jubileuszową
wystawę. W czasie uroczystości
jubileuszowej muzeum odwiedził
prof. Walter Rothholz, stryjeczny
prawnuk pierwszego dyrektora
muzeum Waltera Reizlera.
■■ FUNDACJA Akademia Europejska Kulice-Külz we współpracy
z Wydawnictwem Walkowska opublikowała trzy pierwsze zeszyty serii
„Zamki i ogrody w województwie
zachodniopomorskim” redagowanej przez Lisawetę von Zitzewitz.
Autorem zeszytu „Przelewice/
Prillwitz” jest Maciej Słomiński,
zeszytu „Rybokarty/Ribbekardt”
Anna Walkiewicz, a zeszytu „Starogard/Stargordt” Wulf Dietrich
von Borcke. Słowo wstępne do
serii napisały Lisaweta von Zitzewitz i Ewa Stanecka, wojewódzki
konserwator zabytków.
■■ BERLIN. Federalny Urząd Statystyczny opublikował wyniki spisu
powszechnego, pierwszego od 25
lat. Największym zaskoczeniem
był fakt, że RFN liczy obecnie 80,2
mln mieszkańców, o 1,5 miliona
mniej niż podawały statystyki.
Średnia powierzchnia mieszkania
w Niemczech wynosi 90 mkw.,
a prawie 700 tysięcy mieszkań nie
ma toalety lub łazienki.
■■ GWANGJU (Korea). Międzynarodowy Komitet „Pamięć Świata”
na listę Pamięci Świata postanowił wpisać Niebiański Dysk
z Nebry i średniowieczną Księgę
Lekarską z klasztoru w Lorsch.
Dysk z Nebry (Saksonia Anhalt)
liczy 3600 lat i jest najstarszym
znanym na świecie przedstawieniem rozgwieżdżonego nieba. Księga z Lorsch to wyjątkowy zbiór
klasztornych recept lekarskich.
Na wniosek Holandii i Niemiec
na listę wpisano także „Manifest
Komunistyczny” i pierwszą część
„Kapitału” Marksa, a na wniosek
Niemiec i Austrii – Złotą Bullę
(1356) cesarza Karola IV. Na liście jest 299 najważniejszych dla
kultury świata dokumentów. Na
wniosek Polski wpisano na nią
m.in.: dzieło Mikołaja Kopernika
„De revolutionibus”, podziemne
archiwum getta warszawskiego,
kolekcję dzieł Chopina, 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego z Gdańska.
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