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O stosunkach polsko-niemieckich mówi burmistrz miasta i gminy Człopa Zdzisław Kmieć

ROZMOWA

Relacje są bardzo dobre
– JAK doszło do wybudowania
Polsko-Niemieckiego Centrum
Kultury i Sportu w Człopie?
– Pomysł wziął się z potrzeby
istnienia takich obiektów w gminach Neuenkirchen i Człopa,
w których na szeroką skalę można
byłoby realizować wszechstronne
wspólne działania. W Neuenkirchen było gminne centrum.
U nas miał być to zupełnie nowy,
wielofunkcyjny obiekt.
– Ile kosztowała budowa centrum?
– Ponad 8 mln zł. Z własnych
środków dołożyliśmy prawie 2,5
mln zł. Projekt sfinansowano
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa
Sportu i budżetu gminy.
– Czemu służy centrum?
– Zacieśnieniu polsko-niemieckiego partnerstwa gmin,
transgranicznym kontaktom
mieszkańców. Chcemy, aby obiekt
stał się w przyszłości ośrodkiem
współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym. W tej części
województwa nie ma tego typu
obiektów.
– Gmina Człopa współpracuje
z gminą Neuenkirchen. Jak wygląda ta współpraca?
– Gmina Neuenkirchen leży
na Pomorzu Przednim. Od 2005
roku wspólnie realizujemy szereg
projektów. Rada Miejska przyjęła wieloletni program współpracy między gminami, który
zakłada organizację cyklicznych
imprez naprzemiennie w Człopie i Neuenkirchen. Wszystkie
formy współpracy nie sposób
wymienić, najważniejsze to: zi-

THE TALL SHIPS RACES

mowa spartakiada, niemieckie
integracyjne warsztaty taneczne,
forum samorządowe, wymiana
młodzieży, zawody strzeleckie,
zajęcia profilaktyczne, biesiady
i spotkania seniorów. Staramy się,
aby każdego roku te projekty były

Zdzisław Kmieć: – Chcemy poszerzyć
współpracę o kwestie ekologiczne,
odnawialne źródła energii, o nowe
możliwości promocji i zaangażowania
innych potencjalnych podmiotów.
Fot. Marcin KONIECKO

realizowane w części na terenie
Człopy, a w części na terenie
Neuenkirchen. Niezależnie od
tego centrum organizuje międzynarodowe konferencje tematyczne adresowane do konkretnego
odbiorcy, na przykład byłych
mieszkańców Człopy i okolic
mieszkających dziś na terenie

Niemiec. Prowadzimy współpracę
ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
czego efektem był odbywający
się w czerwcu tego roku Festiwal
Młodzieży. Jesteśmy otwarci na
każdą propozycję współpracy
transgranicznej.
– Dlaczego współpracujecie
właśnie z Neuenkirchen?
– Trochę to dzieło przypadku,
ale też zwykle nic nie dzieje się
bez siły sprawczej, którą w tym
wypadku była pani Maria Burow,
przewodnicząca Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Pomorza
Przedniego w Greifswaldzie.
To jej zawdzięczamy kontakt
z partnerami, organizację pierwszych spotkań i, co najważniejsze,
współtworzenie klimatu kontaktów przyjaznych, nastawionych
na trwały rozwój.
– Jaki krąg ludzi ta współpraca
obejmuje, jaki jest jej dorobek
i perspektywy?
– Współpraca ma swoje ramy
wynikające z podpisywanych porozumień czy umów partnerstwa,
ale tak naprawdę jesteśmy otwarci na wszelkie nowe propozycje.
Dotychczasowy dorobek to wiele
wspólnych projektów, przede
wszystkim małych, polegających
na organizacji spotkań, ale był
też wielki projekt inwestycyjny,
w ramach którego wybudowane
zostało wspomniane wcześniej
centrum. Co przed nami? Trudno
dziś jednoznacznie powiedzieć.
Chcemy poszerzyć współpracę
o kwestie ekologiczne, odnawialne źródła energii, o nowe
możliwości promocji i zaanga-

żowania innych potencjalnych
podmiotów.
– Czy pańskim zdaniem spotkania Polaków i Niemców przyczyniają się do likwidacji wzajemnych
uprzedzeń?
– Nie mam żadnych wątpliwości. Nasza pierwsza wizyta
w Neuenkirchen zorganizowana
została w ramach przedświątecznego spotkania seniorów. Nikt nie
wiedział, jak zostaniemy przyjęci,
a rzeczywistość mile nas zaskoczyła. Spotkaliśmy się z wielką
życzliwością i od tego czasu nie
zastanawiamy się, czy coś może
się nie udać, tylko staramy się

Szczecin stolicą żeglarstwa
ZAWINIE tu ponad sto największych i najpiękniejszych
jednostek. Będą wśród nich:
meksykański Cuauhtémoc,
rosyjskie: Kruzenshtern, Mir,
Sztandart, niemiecki Alexander
von Humboldt II, norweskie
Christian Radich i Statsraad
Lehmkuhl, brazylijski Cisne
Branco, duńskie: Georg Stage,
Gulden Leeuw i LOA, szwedzkie
Götheborg i Tre Kronor af Stockholm, holenderski Morgenster,
brytyjskie: Pelican of London,
Niarchos S Stavros, Tenacious,
omański Shabab Oman, polskie:
Dar Młodzieży, Fryderyk Chopin,
Kapitan Głowacki, Iskra i wiele
innych.
Wśród efektownych żaglowców będzie niepozorny,
ale szczególnie symboliczny
Stettin – zabytkowy lodołamacz
parowy, który odwiedzi macierzysty port w swoje 80. urodziny
(został w Szczecinie zbudowany
i zwodowany w 1933 r.), niestety – tylko na jedną dobę 3-4
sierpnia.
W ciągu krótkiego czasu to

już drugie urodziny zbudowanego w Szczecinie niemieckiego
statku. Niespełna trzy tygodnie
temu swoją 75. rocznicę obchodził w Szczecinie lodołamacz

Wal (1938). Przypłynął na nim
nadburmistrz Bremerhaven
– to dzisiejszy port macierzysty
Wala, a dla Szczecina miasto
partnerskie. Przypomnijmy,
że jeszcze całkiem niedawno
działało w Szczecinie biuro
Bremerhaven. To bardzo interesujące miasto, mające ogromne
doświadczenie w gospodarce

Żaglowce są i będą fotografowane wielokrotnie. Przypomnijmy więc tu,
jak wygląda lodołamacz „Stettin”. Zdjęcie z roku 2006. „Stetin” dopływa
do Wałów Chrobrego. 3 sierpnia zacumuje przy Nabrzeżu Bułgarskim.
Od godz. 17 będzie go można zwiedzać. 4-5 sierpnia „Stettin” będzie
Fot. Matthias ENGER
w Świnoujściu, potem popłynie do Sassnitz.

Dokończenie na str. III

Główni autorzy XV Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania, od lewej:
burmistrz Człopy Zdzisław Kmieć, dyrektor biura SGP Euroregionu Pomerania
Paweł Bartnik, wicemarszałek Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska,
starosta wałecki Bogdan Wankiewicz.
Fot. SPG Euroregionu Pomerania

Święto żagli i urodziny parowca

FINAŁ wielkich regat The Tall Ships Races 2013
w dniach 3-6 sierpnia sprawia, że po raz drugi
Szczecin stanie się na kilka dni międzynarodową stolicą
żeglarstwa. Okręty są w drodze do Szczecina.

nasze pomysły wcielać w życie.
Myślę, że jesteśmy jedyną gminą
w Polsce, która każdego roku
organizuje wspólne polsko-niemieckie spotkania seniorów i nie
zdarzyło się, aby ktoś z uczestników wracał z nich niezadowolony.
Ponadto nawiązaliśmy współpracę
z dawnymi mieszkańcami Człopy
i okolic, którzy organizować będą
u nas regularne spotkania. To
jest właśnie pokonywanie barier,
uprzedzeń, a przede wszystkim
działanie na rzecz pojednania
narodów doświadczonych tak trudnymi zaszłościami historycznymi.

portowej, modernizacji portu
i przebudowie obszarów postindustrialnych.
Warto podkreślić, że wśród
gości lądowych szczecińskiego
święta żeglarstwa będą m.in.
burmistrzowie niemieckiego
Rostoku, brytyjskiego Hull,
ukraińskiego Dniepropietrowska, wiceburmistrzowie Lubeki
i Bremerhaven, przedstawiciele Berlina Friedrichshain-Kreuzberg i Greifswaldu,
duńskiego Esbjerg, chińskiego
Jinan, rosyjskiego Murmańska,
Fundacji „Przyszłość Berlina”,
a także najbliżsi sąsiedzi: burmistrzowie Schwedt, Prenzlau,
Pasewalku i Gartz, wicestarosta
powiatu Barnim oraz osoby
szczególnie zasłużone dla polsko-niemieckiego sąsiedztwa:
Helge Zabka wieloletni dyrektor
ogrodu zoologicznego w Ueckermünde, Siegfried Wack – wieloletni starosta powiatu Uecker-Randow i przewodniczący
Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Gerhard Scherer,
dyrektor Polsko-Niemieckiego
Gimnazjum w Löcknitz i Eckhard Paulicks – koordynator
Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży z Pasewalku. (ak)

Pomerania
Nostra
W GREIFSWALDZIE zebrała się Kapituła Polsko-Niemieckiej Nagrody Pomerania Nostra, której
fundatorami są miasta Szczecin i Greifswald, uniwersytety Greifswaldzki i Szczeciński oraz dzienniki
„Kurier Szczeciński” i „Nordkurier”.
Gospodarzem spotkania był nadburmistrz Greifswaldu dr Arthur König.
Uczestniczyli: wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska, rektor Uniwersytetu
Ernsta-Moritza Arndta w Greifswaldzie
prof. dr Johanna Eleonore Weber, rektor
Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr
Edward Włodarczyk, „Kurier Szczeciński” reprezentowali Jadwiga Sułocka
(zastępca redaktora naczelnego) i Tomasz Kowalczyk (redaktor naczelny),
a „Nordkurier” – red. Frank Wilhelm.
Kapituła jednomyślnie wybrała laureata do tegorocznej nagrody. Jego
nazwisko zostanie podane na specjalnej
konferencji prasowej we wrześniu lub
październiku, po wypełnieniu przez
organizatora uroczystości wszelkich
obowiązków przewidzianych regulaminem nagrody.
Nagroda będzie wręczona w listopadzie w Greifswaldzie.
„Pomerania Nostra” przyznawana
jest co dwa lata, na przemian w Szczecinie i Greifswaldzie. Jej dotychczasowi
laureaci to: prof. Berthold Beitz, prof.
Krzysztof Skubiszewski, prof. Janina
Janowska, prof. Michael Succow, prof.
Władysław Filipowiak i organizatorzy
dorocznego Festiwalu Kultury Polskiej
polenmARkT w Greifswaldzie. (b.t.)
6046-13-A
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Wolność a znajomość języków
W CZERWCOWYM dodatku „przez granice” opublikowaliśmy
artykuł Andrzeja Kotuli o koncepcjach kształcenia dwujęzyczności i dwukulturowości na polsko-niemieckim pograniczu,
opracowanych w Saksonii przez Kingę Hartmann-Wóycicką. Dziś
publikujemy kolejny artykuł w tej sprawie, napisany przez Katarzynę i Roberta Werth, polsko-niemieckie małżeństwo z Löcknitz.
Projekty saksońskie prezentowane były niedawno na specjalnym
spotkaniu w Brukseli, gdzie spotkały się z dużym zainteresowaniem. Wsparli je przedstawiciele województwa dolnośląskiego.

W EPOCE globalnej komunikacji pół miliarda obywateli
27 państw członkowskich Unii
Europejskiej nadal posługuje
się kilkudziesięcioma językami urzędowymi, w tym część
polskim i niemieckim. Choć
utrudnia to kontakty międzynarodowe, jest wielkim bogactwem
Europy.
Granice naszego języka wyznaczają w decydującej mierze
granice naszego świata i determinują granice udziału w życiu
społecznym. Nieznajomość jakiegoś języka obcego bardzo
ogranicza możliwość poznania
ludzi, którzy się nim posługują
i kultury, w jakiej żyją, a tym
bardziej możliwość życia wśród
nich. Wczesne opanowanie tego
języka, już w dzieciństwie, decyduje o nabywaniu kolejnych
umiejętności – komunikacyjnej
i kulturowej. W przyszłości zapewni dziecku:
– większą swobodę i przewagę na rynku pracy
– większą mobilność i wyższe
poczucie własnej wartości
– głębszą znajomość innej
kultury i łatwość poruszania
się w niej.
* * *
Dla wszystkich społeczeństw
i każdego człowieka język jest
czymś wyjątkowym. Kryje się
w nim bogactwo myśli, tradycji,
historii, religii, postaw życio-

Relacje są bardzo dobre

Dwujęzyczność na pograniczu nadal po macoszemu

PUBLICYSTYKA

wych, serce i dusza każdego
z nas. Dlatego posługując się
językami polskim i niemieckim
na polsko-niemieckim pograniczu, otwieramy sobie drogę do
ludzi sąsiedniej kultury, a także
otwieramy im drogę do nas.

a polski i niemiecki mogłyby
być specjalnymi dodatkami dla
hobbystów i pasjonatów.
Nic bardziej błędnego! Po
pierwsze: rzeczywistość społeczna na pograniczu pokazuje, że
nic nie zapowiada takich zmian.
(I dobrze!). Po drugie: podstawą
dobrych relacji z sąsiadem jest
znajomość jego języka ojczystego,
a co za tym idzie – pogłębiona
wiedza o jego kulturze, obowiązujących w niej normach
i zwyczajach.
* * *
Jeśli mieszka się jednocześnie na terenie UE i na pograniczu dwóch europejskich

Małe Löcknitz leży blisko granicy pomorsko-brandenburskiej. W czasach Księstwa Pomorskiego było grodem obronnym, co upamiętniają
pozostałości zamku. Jest to dziś miejsce miejskich imprez i festynów,
podczas których słychać oba języki – i niemiecki, i polski.


Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

Zapewniamy sobie możliwość
pełnoprawnego i swobodnego
korzystania z dóbr obu kultur.
Niektórzy mimo to mówią,
że językiem komunikacji na
pograniczu może być angielski,

PUBLICYSTYKA

kultur, można domniemywać, że
placówki edukacyjne na pograniczu, korzystające z milionowego
wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
takie jak Niemiecko-Polskie

Przedszkole „Randow-Spatzen” w przygranicznym Löcknitz (Deutsch-Polnische Kita
„Randow-Spatzen”), dbają i będą
dbać o najlepszy rozwój polskich
i niemieckich dzieci, ze szczególnym naciskiem na dwukulturowość. A nadto, że wspierają
systematycznie zainteresowanie
małych, dwujęzycznych pograniczan językiem sąsiada, aby dzięki
temu potrafili w niedalekiej
przyszłości w pełni odnaleźć się
na pograniczu, a potem podjąć
studia w Szczecinie, znaleźć
pracę na pograniczu, zainicjować tu działalność gospodarczą.
Niestety, wbrew stosownym
sugestiom i koncepcjom wsparcia wczesnoszkolnej edukacji
językowej, idea takiej edukacji
nie znalazła oczekiwanego poparcia wśród władzy lokalnej.
* * *
Naszym zdaniem wyraźna
jest dziś potrzeba usprawnienia
międzyludzkiej komunikacji
i możliwości zrozumienia się na
pograniczu. Bardziej powszechna znajomość języka sąsiada
byłaby milowym krokiem w kierunku umocnienia sąsiedzkich
relacji, a tym samym lepszego
wykorzystania daru, jakim dla
tej części Europy mogłyby być
przenikające się kultury.
„Randow-Spatzen” działa
jako niemiecko-polskie przedszkole. Uczęszcza do niego 150
dzieci, z których 25 proc. to
Polacy. Polska migracja do Löcknitz i okolic przede wszystkim
młodych i wielodzietnych rodzin
spowodowała w ostatnich latach
wzrost liczby ludności w tych
okolicach, a w konsekwencji
konieczność budowy wymienionego przedszkola, dofinansowanego ze środków Interreg IV a.
Niestety, nie każdy wie, że

Szóste Polsko-Niemieckie Dni Mediów

Dziennikarze o sobie
WCIĄŻ nie potrafimy spojrzeć
na pogranicze jak na całość –
to jedna z konkluzji dyskusji
o problemach przygranicznego
regionu. We Wrocławiu na
polsko-niemieckie tematy
dyskutowali dziennikarze
i naukowcy z obu stron Odry.

Tegoroczne szóste Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbyły się pod hasłem
„Wyprzedzić zmianę – Polska i Niemcy
2013”. Wzięło w nich udział około
trzystu osób z obu krajów. Nowością
były warsztaty branżowe, podczas których dziennikarze z Polski i Niemiec
zastanawiali się m.in. nad tym, jak
te same zjawiska interpretowane są
przez media po obu stronach Odry.

Dobra informacja
to zła informacja
Dziennikarze narzekali, że pogranicze często bywa pomijane przez ogólnopolskie i ogólnoniemieckie media.
Im dalej od granicy na Odrze i Nysie,
tym zainteresowanie tą problematyką
spada lub ogranicza się do nagłaśniania jedynie negatywnych zjawisk.
Często przywoływanym przykładem
sprzed kilku miesięcy był lincz na
trzech Polakach w brandenburskiej
miejscowości Kremmen, niesłusznie
posądzonych o włamanie do jednego
z domów.
Krzysztof Czajka, z redakcji programu „Kowalski i Schmidt” telewizji
Rbb, uważa jednak, że to, co dzieje
się na pograniczu, ma dużo większe
6046-13-B

znaczenie niż może się to wydawać
w Warszawie czy Berlinie.
Podczas dyskusji potwierdziła się
od lat znana prawda, że najlepiej
sprzedają się złe informacje. Piotr
Moras, dyrektor zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
która rocznie dofinansowuje około
trzech tysięcy projektów, przyznał,
że trudno jest zainteresować informacjami o nich media wykraczające
poza poziom gminnej gazety.

Bez psychozy
Część uczestników warsztatu była
zdania, że media, nagłaśniając negatywne zjawiska, przyczyniają się do

budowania atmosfery strachu wśród
mieszkańców pogranicza. Jako przykład podawany był często poruszany
przez niemieckie media (i równie
często przemilczany przez polskie)
problem przestępczości przygranicznej. Z takim pojmowaniem sprawy
nie zgadza się Andrzej Kotula ze
Szczecina.
– Niemieckie media nie wprowadzają psychozy, ale relacjonują
to, co ma miejsce – mówił. – W relacjach nie pojawia się pojęcie „polska
przestępczość” tylko „przestępczość
na pograniczu”. Tymczasem trzeba
nazwać problem po imieniu, zidentyfikować, żeby móc go rozwiązać. Lincz

Nagrodę odbiera Cezary Galek z Radia Zachód.

Fot. Hans SCHERHAUFER (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej)

Dokończenie ze str. I

stwierdzenie: „Znajomość języka
sąsiada jest kluczem do spójnego rozwoju regionu” to truizm.
A przecież bez tej umiejętności, nabywanej systematycznie
od przedszkola, nasze dzieci
nigdy nie będą mogły w pełni odnaleźć się na pograniczu
i jak poprzednie pokolenia będą
emigrować na Zachód w poszukiwaniu lepszych perspektyw
życia. Nie będą mogły w pełni
korzystać z uroków tutejszej
przyrody, skarbów dziedzictwa,
oferty kultury, wykorzystywać
potencjałów rynku pracy.
* * *
Konieczność znajomości
dwóch języków na pograniczu
wynika z położenia geograficznego, lecz także – nie zapominajmy
o tym! – z decyzji politycznych
i kierunków rozwoju regionu,
obranych przez decydentów.
Poznając oba języki, stwarzamy
sobie i naszym dzieciom większe
szanse rozwoju, a jednocześnie
umacniamy trwałość politycznych decyzji, które przecież nie
wszystkim się podobają.
Löcknitz, małe przygraniczne
miasteczko na Pomorzu Przednim, leżące zaledwie 20 km od
Szczecina, emanuje wprawdzie
wyimaginowanym wizerunkiem
„latarni morskiej” polsko-niemieckich kontaktów, lecz jest,
niestety, przyczółkiem prawicowo-ekstermistycznej partii NPD.
Uważamy, że nie wspierając
polsko-niemieckich inicjatyw,
zwłaszcza takich jak nauka języka sąsiada i wspólne edukowanie
młodych pokoleń, wspieramy
przy okazji tego typu negatywne
organizacje.
* * *
Podsumowując: z naszego
punktu widzenia społeczeństwo
i decydenci gminy Löcknitz nie

na Polakach nie jest przypadkiem
reprezentatywnym, ale kradzieże
w pasie przygranicznym już tak.

Drugie „Arte” nie powstanie
Być może problem obiektywnego
informowania o sprawach pogranicza
rozwiązałoby wspólne, polsko-niemieckie medium, np. na wzór niemiecko-francuskiej telewizji „Arte”.
Takiej redakcji jednak nie ma i nie
zanosi się, żeby powstała. Zamiast tego
dziennikarze coraz częściej zmuszeni
są walczyć o dofinansowanie pomysłów na audycje, cykl artykułów czy
reportaży nie tylko u swoich przełożonych, lecz także pisząc wnioski
do fundacji i instytucji o wsparcie,
szukając partnerów i sponsorów.
– Stajemy na głowie, żeby zdobyć pieniądze na kręcenie w Polsce
kolejnych odcinków „Kowalskiego
i Schmidta” (wspólny program telewizyjny TVP i Rbb – przyp. red.)
– mówiła prowadząca warsztaty Kinga Wołoszyn-Świerk, dziennikarka
telewizyjna z Wrocławia.
Co do jednego dziennikarze byli
zgodni: brakuje całościowego spojrzenia na pogranicze. Poza nielicznymi
wyjątkami punkt widzenia polskich
lub niemieckich mediów kończy się
na granicy.
Nagrody dla najlepszych
Dni Mediów zakończyło rozdanie
Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej. Jak zwykle przyznano
ją w trzech kategoriach: prasowej,
radiowej i telewizyjnej.
W kategorii „radio” zwyciężył Cezary
Galek z Radia Zachód za reportaż „Nowa Amerika”. To opowieść o tworzeniu
przez żyjących na pograniczu Polaków
i Niemców małej ojczyzny, gdzie granice
państwowe, język i pochodzenie nie
grają roli. Taką ojczyzną dla wielu stało

radzą sobie z multikulturowością
oraz szansami i wyzwaniami,
jakie ona stwarza.
* * *
W gestii nas, rodziców, leży
przyszłość naszych pociech i to,
na jaką drogę skierujemy je
do życia we wspólnej Europie.
Z całą stanowczością chcemy
podkreślić, że nadzieją dla
pogranicza, naszego regionu,
jest metropolizacja Szczecina
i polsko-niemiecka community,
która dopiero się wykształca. Oby
w najbliższej przyszłości okazała
więcej społeczno-obywatelskiej
aktywności i spajała te tereny.
Aby taką mogła się stać,
namawiamy gorąco rodziców:
komunikujmy się konsekwentnie
z dziećmi w naszych językach
ojczystych, polskim czy niemieckim. Chcąc, żeby nasze dzieci
utrwalały i pogłębiały znajomość
języka sąsiada, posyłajmy je
na razie prywatnie na kursy
językowe. Wzbogacamy w ten
sposób ich rozwój duchowy
i kształtujemy międzykulturowe kompetencje.
Szanujmy wzajemnie naszą
kulturową odrębność i wspierajmy naukę języków polskiego
i niemieckiego po obu stronach
pogranicza, bo to pozwala na
nowy ogląd nas samych i rzeczywistości, w jakiej żyjemy,
na okrywanie jej walorów.
A przypomnijmy, że francuski
pisarz Marcel Proust mawiał:
„Prawdziwie odkrywcza podróż
polega nie na poszukiwaniu
nowych krain, lecz na nowym
spojrzeniu”.
* * *
Słowem: znajomość języka
sąsiada poszerza obszar naszej
wolności.
 Kasia i Robert WERTH
(Löcknitz)

się właśnie wyimaginowane państwo
„Nowa Amerika”.
Laudację wygłosiła Dorota Zyń-Horbaczewska, jurorka.
– Ten reportaż jest nie tylko historią
pogranicza – przyznała. – To historia
ponad granicami krajów, którą widać
w życiu codziennym mieszkańców,
w kontaktach międzyludzkich, z dala
od „oficjałek” i pomników.
W kategorii „prasa” jury nagrodziło
tekst „Mój dziadek by mnie zastrzelił”
Nikoli Sellmair z tygodnika „Stern”.
To niezwykle dramatyczna opowieść
o Jennifer Teege, wnuczce Amona Götha.
Göth nadzorował likwidację getta w Krakowie i kierował obozem
koncentracyjnym w Płaszowie. Po
zakończeniu wojny stanął przed
sądem i został skazany na śmierć.
Jego wnuczka jest pół Niemką, pół
Nigeryjką. Czarnoskóra dziewczyna
została wychowana w domu dziecka,
później trafiła do adopcji. O swoim
pochodzeniu i dziadku ludobójcy
dowiedziała się dopiero 5 lat temu,
gdy miała 38 lat. Szukając swoich
korzeni, postanowiła zmierzyć się
z historią swojej rodziny i zbrodni
niemieckich w Polsce, co znakomicie uchwycił nagrodzony reportaż.
Jesienią br. w Niemczech ukaże się
autobiografia Jennifer Teege.
Nagrodę w kategorii „telewizja”
otrzymał niemiecki dziennikarz Matthias Frickel z redakcji „Deutsche
Welle” za film „Kim był Bruno Schulz”.
Autor udał się do Drohobycza, Zwickau,
Lublina, Rzymu i Londynu. Przybliża
postać Schulza, lecz pokazuje także
artystów tworzących w Niemczech,
Polsce, Izraelu, na Ukrainie, którzy
szukają inspiracji w mistycznym świecie słynnego Galicjanina.
Kolejne Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbędą się za rok w Poczdamie.

ste

– Jak pan ocenia
dzisiejsze stosunki polskoniemieckie?
– Takiej oceny
mogę dokonać
jedynie z punktu widzenia
naszej małej transgranicznej
współpracy. Relacje są bardzo
dobre. Każdego roku odbywają się
dwustronne spotkania władz samorządowych, kiedy podejmujemy
wiążące decyzje dotyczące danego
roku. Ustalamy, które z projek-

tów są możliwe do zrealizowania,
ale i oceniamy dotychczasową
współpracę. O rozwój dwustronnej
współpracy jestem całkowicie
spokojny, bo to dla nas bardzo
ważna dziedzina, chociażby z uwagi na fakt, że polsko-niemieckie
centrum to także zobowiązanie
zapewnienia trwałości projektu,
w ramach którego powstało. Czy
jest to ważne w kontekście relacji
polsko-niemieckich? Z pewnością tak. To ciężka praca u podstaw, konkretna i wymierna. Nie
ma miejsca na gierki interesów.
Wspólnie staramy się budować
zjednoczoną Europę.

– Czy ważną rolę w zacieśnianiu
współpracy polsko-niemieckiej
spełnia Euroregion Pomerania?
– Rola Euroregionu jest nie
do przecenienia. To strona finansująca, ale również potencjał
organizacyjny, wsparcie projektów. Euroregion jest inicjatorem
niektórych działań, jak choćby
Festiwalu Młodzieży Euroregionu
Pomerania.
– Czy wybudowanie centrum
przyczyniło się do wypromowania
Człopy wśród turystów?
– Niewątpliwie tak. Każda działalność, podczas której odwiedzają
nas mieszkańcy Polski i zagranicy,

służy promocji regionu. Na bazie
działalności centrum organizowane
są wielkie imprezy sportowe o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim
i transgranicznym. Uczestniczy
w nich wiele osób.
– Jak doszło do tego, że malutkiej
Człopie przyznano współorganizację prestiżowego festiwalu?
– Atutem jest nasze Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu.
Dotychczas festiwale odbywały się
w większych ośrodkach, stąd zapewne pomysł lokalizacji imprezy
w oddali od stolicy województwa,
wskazującej jednocześnie na walory tego terenu. Nie było wielu
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chętnych do organizowania tak
dużej imprezy, więc propozycję
najpierw przemyśleliśmy. Logistycznie było to duże wyzwanie,
ale udało się mu sprostać. Jestem
pełen uznania dla pracy moich
podwładnych, którzy stanęli na
wysokości zadania i pracę wykonali na szóstkę. Korzystając
z okazji chciałbym im serdecznie
podziękować. Ten trudny egzamin
upewnił mnie, że jesteśmy gotowi
organizować kolejne duże imprezy.
– Niech więc to się spełni. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał

Marcin KONIECKO

Festiwalowe przypomnienia
ROZMOWĄ z burmistrzem
Człopy i kroniką fotograficzną
wracamy dziś ponownie do
XV Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania, który
odbył się 14-16 czerwca w
Człopie i Wałczu. Było to rzeczywiście święto spotkania,
współtworzone przez tysiąc
młodych ludzi z Niemiec i
Polski. Mogli zawrzeć nowe
znajomości, zaprezentować
talenty, dokonania i pasje,
mieli też możliwość rywalizacji, która daje satysfakcję.
Wałcz jest dużym miastem
i był już kiedyś gospodarzem
festiwalu. Dla małej Człopy,
liczącej 2 tysiące mieszkańców, była to pierwsza tak duża
impreza w jej dziejach, a więc
ogromne wyzwanie. Sprawdziło
się Polsko-Niemieckie Centrum
Kultury i Sportu, zbudowane

tam dwa lata temu ze środków
Euroregionu Pomerania, w
porozumieniu z partnerską
gminą Neuenkirchen.
W czasie festiwalu, niejako na jego zapleczu, odbyło
się spotkanie zarządów Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania i
Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V.
Przyjęto na nim Koncepcję
Rozwoju Euroregionu Pomerania na lata 2014-2020.
Przypominając podkreślmy,
że festiwal był finansowany z
Funduszu Małych Projektów
Interreg IV A. Prefinansowanie zapewniły gmina Człopa,
powiat Wałcz i samorząd województwa. W finansowaniu
uczestniczyła także Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

(Redakcja)
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WYBIERZMY SIĘ

■■ SZCZECIN. Koncert Filharmonii Szczecińskiej i zespołu
Voo Voo z okazji Regat Wielkich
Żaglowców. W programie najpopularniejsze melodie taneczne
i marszowe, przeboje grupy Voo
Voo. Śpiewa Wojciech Waglewski, orkiestrę prowadzi Michał
Dworzyński, wizualizacje VJ
Puh-a – 2 sierpnia, Wały Chrobrego, godz. 21.
■■ SZCZECIN, Zamek Książąt
Pomorskich, Sala Elżbietańska:
„Zmierzch żagli na Bałtyku”,
wystawa unikatowych grafik
z kolekcji Wojciecha Lizaka,
obrazujących czasy współistnienia żaglowców i parowców
(lata 1840-1880).
■■ PRENZLAU, Landesgartenschau 2013 (Krajowa Wystawa
Ogrodów). 4 sierpnia (godz. 11):
festyn przed nowym rokiem
szkolnym (Schultütenfest), program dla dzieci – 9 sierpnia
(godz. 9): otwarcie hali nowych
kwiatów – 10 sierpnia (godz.
21): „Świetlista zielona rozkosz”, widowisko i przestrzenne
kompozycje ze światła, laseru i ognia zakończone fajerwerkami – 11 sierpnia (godz.
15): gala operetkowa – 24 i 25
sierpnia (godz. 11): Folk na
Krajowej Wystawie Ogrodów.

10 SIERPNIA

Zaproszenie do Pasewalku

PROPOZYCJE

Karnawał Demokracji
„ŚWIĘTUJ z nami na ulicach
Pasewalku w kolorowym
korowodzie różnorodności
i radości życia” – czytamy
w polskojęzycznej ulotce,
która jest zaproszeniem
do udziału w Karnawale
Demokracji. Odbędzie się
on 10 sierpnia w Pasewalku,
a inicjatorem jest ruch
obywatelski „Vorpommern
weltoffen, demokratisch,
bunt“ („Pomorze Przednie
otwarte na świat,
demokratyczne, barwne“).

Mija rok od spontanicznej
manifestacji sprzeciwu wobec
festynu neonazistowskiej NPD,
zorganizowanego we wsi Viereck
pod Pasewalkiem. W ciągu roku
ruch „Vorpommern weltoffen, demokratisch, bunt” rozbudował
się i umocnił. Gromadzi ludzi
z różnych demokratycznych partii
i organizacji politycznych, kulturalnych, społecznych, kościelnych,
przedstawicieli władz, duchow-

ENTUZJAŚCI

UWAGA: 17 i 18 sierpnia organizatorzy po raz kolejny (i ostatni!)
zapewniają bezpłatny przejazd
autobusem Szczecin – Prenzlau
– Szczecin. Odjazd sprzed zamku w Szczecinie o godz. 10.15,
bilety na wystawę – 11 euro.
Zgłoszenia do 15 sierpnia pod
adresem: nischan@laga-prenzlau2013.de. Więcej informacji:
www.laga-prenzlau2013.de/pl.
■■ GREIFSWALD. „Wszyscy na
pokład” – Morska Letnia Noc
Zakupów. Na rynku starego miasta będzie plaża i port jachtowy,
ryby m.in. prosto z ustawionej
tam wędzarni, koncerty, atrakcje
dla dzieci, nadto: oprowadzanie
po zabytkowych salach uniwersytetu (godz. 19-21, co pół
godziny, bilet: 3/2 euro), muzyka
przy świecach w katedrze św.
Mikołaja (godz. 21-22), jarmark
staroci w Centrum St. Spiritus
(godz. 13-22) – 27 lipca (sobota),
od godz. 17).
■■ SCHWEDT. Widowisko
„Klątwa wikingów” – scena
nad Odrą, 9-10 sierpnia (godz.
19.30), 11 sierpnia (godz. 16),
15-17 sierpnia (godz. 19.30),
18 sierpnia (godz. 16).
■■ VIERRADEN (koło Schwedt).
XX Festyn Kwitnącego Tytoniu.
Korowód, dzieje upraw tytoniu
w Vierraden i dolinie Odry,
festyn na rynku i przy Muzeum
Tytoniu, prezentacje rzemiosła,
zespołów tanecznych itd. – 17
sierpnia od godz. 11.
■■ SCHWEDT. I Międzynarodowe Spotkanie Elfów „Jesteśmy
lasem elfów”. W parku Hugenotów i na scenie Uckermärkische
Bühnen pojawią się elfy ze
znanych spektakli, zaprezentują
swoje zwyczaje, zaproszą do
różnych zabaw – park Hugenotów, 24 sierpnia (godz. 18)
i 25 sierpnia (godz. 15).
■■ GREIFSWALD. Berlińsko-wiedeński kwartet „Pandolfis
Consort”: Ingrid Rohrmoser
(skrzypce, altówka), Elżbieta
Sajka (skrzypce, fiolet), Günter
Schagerl (wiolonczela), Hermann Plater (teorba) gra utwory
dawnych kompozytorów pomorskich: Förstera, Erbena, Podbielskiego, Vierdancka, Möviusa
i Volckmara – Pommersches
Landesmuseum, 25 sierpnia,
godz. 19.
(b.t.)

przez granice

nych różnych wyznań, obywateli
w różnym wieku.
10 sierpnia Pasewalk znów
będzie manifestował sprzeciw
wobec NPD i całej skrajnej prawicy. „Przebierz się, twoje dzieci,
rodziców i krewnych, przyjaciół
i znajomych. Przystrój swój samochód, rower, traktor, wózki
dziecięce i ręczne, wozy konne.
Zabierz ze sobą muzykę (…) –
wszystko jest nieodłączną częścią
wielobarwności”.
Organizatorzy zapraszają także
Polaków: przyjedźcie 10 sierpnia
do Pasewalku.
Spotkanie zacznie się na terenie
Pommernscheune (Torgelower
Chausse 3). O godz. 15 ruszy barwny
korowód ulicami miasta, który finał

znajdzie na rynku (Marktplatz),
gdzie zaplanowano Jubileuszowe
Party „Taniec tysiąca par”.
Przygotowano bogaty program
imprez. Będą prezentacje grup
teatralnych i tanecznych, stowarzyszeń karnawałowych, kapel
instrumentów dętych, drużyn
piłkarskich i strażackich, gmin
i stowarzyszeń itd., itp.
„Karnawał Demokracji niech
znów będzie dla młodych i starszych, niech będzie niemiecki,
polski, międzynarodowy, czarny,
biały i kolorowy, homo i hetero.
Pomorze Przednie jest różnorodne
i barwne, demokratyczne i otwarte
na świat. Pomorze Przednie jest
nie dla neonazistów”.
Szczegóły: www.vg-weltoffen.eu
oraz na Fecebooku (facebook.com/
vorpommern.weltoffen.demokratishc.bunt) i na Twisterze (twister.
com/VGweltoffen). 
(b.t.)
Z ostatniej chwili: w Karnawale
Demokracji weźmie udział Opera
na Zamku

Pieszo na Tall Ships Races

Przyjaciele Szczecina
PUBLIKUJEMY list, jaki przysłał do nas
pan Kazimierz Iglewski, mieszkaniec
Szczecina. Opisuje on inicjatywę dwojga ludzi,
o której warto mówić. Okazuje się wszak,
że nie tylko oni wpadli na niezwykły pomysł.
Może ktoś jeszcze?
Jako wierny czytelnik „Kuriera…” i dodatku
„przez granice” chcę poinformować o wyczynie
starszego małżeństwa z Hagen w Niemczech, miasta
leżącego 25 kilometrów od Dortmundu, gdzie swoją
przygodę przeżywają nasi trzej najlepsi piłkarze.
Ute i Horst Schmikowski, bo o nich mowa, zaczęli
7 lipca pieszą wędrówkę z Hagen do Szczecina. Oba
miasta dzieli 700 kilometrów. Horst Schmikowski
urodził się w 1941 roku w Szczecinie, przy dzisiejszej ul. Monte Cassino 5, wówczas Arndtstrasse 5.
Dla niego jest to więc wyprawa do rodzinnego
miasta. Jego dziadek był szewcem i pracował przy
dzisiejszym pl. Grunwaldzkim. Rodzina mieszkała
w Szczecinie kilkadziesiąt lat. Z powodu wojny
musiała opuścić miasto. Zamieszkali w pięknym
górzystym Hagen.

Idąc do Szczecina, odwiedzają dziesiątki miejscowości i wszędzie zachwalają nasze miasto. Mogę
śmiało napisać, że dzięki nim Hagen już od dawna
jest zaprzyjaźnione ze Szczecinem.
Od dawna zastanawiam się, jak ich przywitać
w Szczecinie. Pewno zorganizuję Komitet Powitalny
i pojedziemy na granicę. Oby tylko zdrowie im dopisało, bo pogodę mają aż nazbyt piękną.
Ute i Horst, my i Szczecin czekamy na Was!

Kazimierz Iglewski
* * *
RÓWNIEŻ pieszo przyjdą na The Tall Ships
Races Christine Ziegler i Martin Cames z Berlina.
Oboje związani są ze znaną Regenbogenfabrik na
Kreuzbergu i oboje są od lat przyjaciółmi Szczecina.
Christine Ziegler współtworzyła na Kreuzbergu
stowarzyszenie Städtepartner Stettin i przez lata
była jego spiritus movens. Inicjowała wiele berlińsko-szczecińskich przedsięwzięć, m.in. akcję
„Zielone podwórka Szczecina”. Organizowała polsko-niemieckie tandemowe kursy językowe, wzajemne
wizyty młodzieży i seniorów w Berlinie i Szczecinie,
koncerty szczecińskich zespołów młodzieżowych

Christine Ziegler 

Od prawej: Horst Schmikowski, Ute Schmikowski, Kazimierz Iglewski
Fot. Zbiory prywatne
Państwo Schmikowski są moimi i mojej rodziny wspaniałymi przyjaciółmi już ponad 22 lata.
Kochają podróże. Dwa lata temu przeszli pieszo
Hiszpanię ze wschodu na zachód (około 1000 km),
a rok temu szli z południa, od Sewilli, na północ
(też 1000 km). Dwa razy byli w Ameryce Południowej, również w USA. Dzięki nim mogłem z moją
rodziną zwiedzić wiele krajów w Europie.
Ute i Horst Schmikowski dotrą do Szczecina 4 lub
5 sierpnia. A więc zdążą zobaczyć Zlot Żaglowców The
Tall Ships Races 2013!

Fot. b.t.

Martin Cames 

Fot. b.t.

w Regenbogenfabrik, berlińsko-szczecińskie wyprawy rowerowe, wystawy artystów, pomagała
w nawiązywaniu kontaktów między samorządami
i organizacjami pozarządowymi. Kilka lat temu
przeszła bardzo poważną operację, po której musiała nauczyć się żyć na nowo. Dzięki wielkiemu
uporowi i konsekwencji udało się jej to! Musiała
jednak zrezygnować z działalności w Städtepartner
Stettin, ale żywo interesuje się Szczecinem. Była na
poprzednim zlocie żaglowców, będąc jeszcze wówczas w pełni sił. Teraz piesza wyprawa do Szczecina
będzie dla niej wielkim wyzwaniem.
Dr Martin Cames jest pracownikiem naukowym
znanego w Europie i na świecie niezależnego Instytutu Ekologii Stosowanej (Institut für angewandte
Ökologie), ekspertem w dziedzinie ochrony środowiska, zwłaszcza powietrza, i zmian klimatycznych,
autorem wielu opracowań, w tym scenariuszy zmian
klimatycznych.
Christine i Martin, czekamy na was!

(b.t.)

■■ BARLINEK, 2-3 i 30-31 sierpnia: „Partnerskie spotkanie artystyczne w Europejskim Centrum
Spotkań“ – cykl spotkań o różnej
tematyce. Na początku sierpnia
zaplanowano Ceramiczne Polsko-Niemieckie Spotkanie, a pod
koniec miesiąca plenerowe Partnerskie Pożegnanie Lata. Organizator: Barlinecki Ośrodek Kultury.
■■ WOLIN, 9-11 sierpnia: „Wolin
i Usedom przed II Wojną Światową – wspólna historia”. Polsko-niemieckie działania ukazujące
wspólną historię miast partnerskich Wolina i Usedom. Towarzyszyć im będzie wystawa w siedzibie
Muzeum Regionalnego. Organizator: Muzeum Regionalne im.
Andrzeja Kaubego w Wolinie.
■■ KOŁOBRZEG, 13-18 sierpnia:
XXII Międzynarodowe Spotkania z Folklorem INTERFOLK V.
Folkloriada Polsko-Niemiecka”.
Wspaniała zabawa, pełna ludowej
muzyki, tańca i śpiewu, obrzędów
i tradycji. Interfolk to spotkanie
międzynarodowe, któremu od
kilku lat towarzyszy Folkloriada
Polsko-Niemiecka. Uczestniczą
w niej lokalne zespoły ludowe
i folklorystyczne z Polski i Niemiec. Organizator: Regionalne
Centrum Kultury im. Zbigniewa
Herberta w Kołobrzegu.
■■ TRZĘSACZ, Trzebiatów, Wolin,
Kamień Pomorski, Gryfice, 15-24
sierpnia: Integracja młodych „Łączy nas sport”. Projekt skierowany
do młodzieży. Z Polski weźmie
w nim udział młodzież działająca w świetlicy środowiskowej
na osiedlu Lotnisko w Chojnie,
a z Niemiec – uczniowie szkoły
podstawowej im. Astrid Lindgren
w Schwedt. Organizator: Stowarzyszenie Edukacji i Wychowania
„Nasze Lotnisko”.
■■ DĘBNO, 24 sierpnia: I Polsko-Niemiecki Dzień Integracji
Kulturalnej 2013. Zaplanowano
m.in.: „Poranny Bieg Pidżamowy
o Superpidżamę“, warsztaty ruchowe ZUMBA, warsztaty rękodzieła
artystycznego, garncarskie i makijażu artystycznego. Organizator:
Dębnowski Ośrodek Kultury.
Finansowe wsparcie projektów:
Interreg IV A (Fundusz Małych
Projektów) i budżet państwa.

Ola

POMORSKIE
archiwalia
W GREIFSWALDZIE 22 sierpnia
(godz. 19) zostanie otwarta wystawa
„Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwa Polskie, 1000-1648”,
przygotowana przez Archiwum Państwowe w Szczecinie i Landesarchiv
Greifswald. Wystawa, która prezentuje
archiwalia dokumentujące kontakty
pomorsko-polskie, pokazywana już
była w Krakowie i Szczecinie. Towarzyszy jej bogaty dwujęzyczny katalog.
W Greifswaldzie czynna będzie we
wtorki-piątki w godz. 10-18 w Pommersches Landesmuseum (Muzeum
Pomorskie) przy Rakower Strasse 9).
(Współfinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3
„Europejska Współpraca Terytorialna
– Współpraca Transgraniczna Krajów
Meklemburgia Pomorze Przednie/
Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 Interreg IV A)”.
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