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Grobowi wielkiego uczonego grozi likwidacja

BERLIN

KSIĄŻKI

Brak zainteresowania
polskich instytucji
NIEMAL na każdym z 270 berlińskich cmentarzy można
znaleźć nagrobki z polskimi nazwiskami. Berlińska Polonia nie
doczekała się jednak wielu sławnych osobistości. Tym bardziej
niepokoi fakt, że mogiła zasłużonego polskiego językoznawcy
prof. Aleksandra Brücknera może ulec likwidacji.
BERLIN od pokoleń przyciąga
Polaków. Część naszych rodaków
wyemigrowała tu po narodowych
zrywach, inni przyjechali do Berlina w celach zarobkowych. Jednak
znaczących osobistości wśród tutejszej Polonii było i jest niewiele.
Jeszcze mniej jest osób, które
odcisnęły znaczący ślad w kulturze stolicy Niemiec i zostały tu
pochowane.
Bez wątpienia jedną z nich jest
Daniel Chodowiecki, słynny XVIIIwieczny grafik, dyrektor Pruskiej
Akademii Sztuki w Berlinie. Jego
ilustracje do książek cieszyły się
swego czasu taką popularnością,
że twórca zasypywany był zleceniami. Grób Chodowieckiego,
autora m.in. słynnego „Dziennika
z podróży do Gdańska w 1773 roku”,
znajduje się w centrum Berlina,
na cmentarzu francuskim przy
Chaussestrasse. Będąc w tym miejscu, warto też odwiedzić położony
po drugiej stronie ulicy słynny
Dorotheenstädtischer Friedhof,
cmentarz, na którym pochowano
m.in. Bertolda Brechta, Heinera
Müllera i Tomasza Manna.
W Berlinie, na Ruhleben, spoczywa Arnold Słucki, poeta i tłumacz żydowskiego pochodzenia.
Grobów znanych osób jest w Berlinie jednak coraz mniej. Kilka lat
temu do Warszawy przeniesiono
mogiły Witolda Wirpszy i jego żony
Marii Kureckiej.
Dziejowych burz nie przetrwało
mauzoleum rodziny Raczyńskich,
w którym spoczywał m.in. hrabia

PEENEMÜNDE

Atanazy Raczyński, polski ziemianin i pruski dyplomata, znany
m.in. ze swojego zamiłowania
do kolekcjonowania dzieł sztuki.
W miejscu, gdzie mieścił się jego
pałac, stoi Reichstag. Grób Raczyńskiego został zaś zrównany
z ziemią podczas budowy muru
berlińskiego. Informuje o tym tablica ustawiona na cmentarzu św.
Jadwigi (St. Hedwig), położonym
również niedaleko Liesenstrasse.
Wiele wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości może zniknąć grób profesora Aleksandra
Brücknera, wielkiego slawisty,
autora m.in.: „Historii literatury
polskiej”, „Dziejów kultury polskiej”, „Mitologii słowiańskiej”,
„Słownika etymologicznego języka
polskiego”, odkrywcy m.in. „Kazań
Świętokrzystkich”. Brückner stworzył na Uniwersytecie Berlińskim
katedrę slawistyki, w której wykładał przez blisko 45 lat (1881-1924).
Z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego umieszczono w Krypcie
Zasłużonych na krakowskiej Skałce
tablicę, która go upamiętnia. Jego
grób znajduje się na berlińskim
cmentarzu w dzielnicy Tempelhof.
Cmentarz ten władze Berlina
przeznaczyły do likwidacji. Nastąpi
ona w 2027 roku, a więc za czternaście lat, ale już dzisiaj większość
grobów z niego przeniesiono w inne miejsca. O zachowanie mogiły
Aleksandra Brücknera od kilku
lat zabiegają dwie mieszkające
w Berlinie Polki: Ewa Maria Slaska
i Anna Kuzio.

Jan Musekamp: Między Stettinem a Szczecinem. Metamorfoza
miasta od 1945 do 2005 (tł. Jacek
Dąbrowski, wstęp Jan Piskorski),
Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, str. 465, 26. Studia
Brandtiana Translationes: vol. 5.

Grób prof. Aleksandra Brücknera znajduje się w dzielnicy Tempelhof, przy
Fot. Monika STEFANEK
Gottlieb-Dunkel-Strasse.
– W 2027 roku teren cmentarza
zostanie oddany lub też sprzedany
inwestorowi. Dzisiaj nie wiadomo
jeszcze komu i w jakim celu –
mówi Ewa Maria Slaska. – Miasto
przyznało mogile profesora Brücknera status grobu honorowego, co
oznacza opiekę nad nim. Status ten
przyznawany jest jednak na 20 lat.
W ubiegłym roku termin ten
upłynął i nikt, mimo wielokrotnych apeli Ewy Marii Slaskiej
i Anny Kuzio do różnych polskich
placówek, w tym ambasady, konsulatu, Polskiej Akademii Nauk
w Berlinie, nie złożył wniosku
o przedłużenie statusu grobu honorowego na kolejne 20 lat.
– Przedłużenie statusu sprawiłoby, że grób profesora mógłby

pozostać w tym miejscu, a gdyby
okazało się to niemożliwe ze względu na planowane inwestycje, to
miasto jest wówczas zobowiązane
przenieść mogiłę w inne miejsce
– wyjaśnia Slaska. – Niestety, na
żaden z naszych listów nie dostałyśmy nigdy odpowiedzi. Rozmowy z różnymi przedstawicielami
polskich instytucji nie przyniosły
efektu. Zawsze kończyło się na
obietnicach.
– Wygląd grobu i otoczenia
świadczy o tym, że nikt się nim nie
zajmuje – przyznaje Anna Kuzio.
– Żywopłot zarósł, wciąż są znicze,
które ustawiłyśmy rok temu na
Wszystkich Świętych. Przykry to
widok. Nasze starania nie przynoszą
żadnych efektów.
ste

Nie chcą pomijania historii ofiar i AK

Przywracanie prawdy

WYDAWNICTWO Nauka i Innowacje, w serii wrocławskiego Centrum im. Williy’ego Brandta „Studia Branditiana Translationes”,
opublikowało oczekiwane polskie
tłumaczenie książki niemieckiego
kulturoznawcy i historyka Jana
Musekampa „Między Stettinem
a Szczecinem. Metamorfoza miasta
od 1945 do 2005 roku”. Musekamp,
świetnie znający język polski, zbierał do niej przed laty materiały
m.in. w Szczecinie. Uczeń i kontynuator założeń historii stosowanej
prof. Karla Schlögla wykorzystał
bardzo różnorodne materiały, od
archiwaliów, poprzez wspomnienia, prasę, literaturę piękną, dokumenty życia społecznego po uważną
obserwację pejzażu Szczecina, jego
życia i problemów. Książka, która
kilka lat temu otrzymała nagrodę
ambasadora RP w Berlinie, omawia proces obejmowania miasta
przez Polskę, koncertując się na
przeobrażeniach kulturowych (społecznych), które niemiecki Stettin
zmieniły w polski Szczecin.
Książka, oczywiście dyskusyjna,
jest lekturą obowiązkową pasjonatów dziejów Szczecina.

Wspólny Region – Wspólne Cele

Bartosz TURLEJSKI

Współfinansowane przez Unię Europejską
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

PRZEDSTAWICIELE środowisk naukowych
i samorządowcy ponownie spotkali się w Peenemünde,
żeby złożyć hołd ofiarom obozów koncentracyjnych
i dyskutować o sprawcach zbrodni. Obozy powstały
w związku z produkcją rakiet V2.
W CZASIE dyskusji nie
owijano w bawełnę. Zarówno
naukowcy z Niemiec, jak i
Polski wprost mówili o tym, że
do tej pory o Wernherze von
Braunie, konstruktorze V2,
opowiadano kłamstwa albo
inaczej – mówiono niecałą
prawdę i że po niemieckiej
stronie Uznamu wciąż pomija
się wkład Armii Krajowej w
wykrycie broni V.

Żołnierz AK o
Wernherze von Braunie
Spotkanie zorganizowała
Fundacja im. Friedricha El-

berta i Niemiecko-Polskie Forum Kultury Ujścia Odry. Jego
honorowym gościem był prof.
Zbigniew Antoni Kruszewski,
wykładowca z Uniwersytetu
Stanowego w El Paso (Teksas),
były żołnierz AK i powstaniec
warszawski. Warto dodać, że
AK-owcy aktywnie operowali
w tej części Uznamu podczas
drugiej wojny światowej, zdobywając informacje na temat
broni V i przekazując je Brytyjczykom. Sprawy te przez wiele
lat były całkowicie pomijane
przez historyków brytyjskich.
Dokończenie na str. II

KOMUNIKAT

Przyjmowanie wniosków

Dyskusja panelowa na temat Wernhera von Brauna. Od lewej: prof.
Zbigniew A. Kruszewski (El Paso, Texas) i prof. em. Rainer Eisfeld
Fot. Bartosz TURLEJSKI
(Miejsce Pamięci Mittelbau-Dora)

STOWARZYSZENIE Gmin Polskich Euroregionu Pomerania informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem realizacją unijnych projektów dofinansowanych w
ramach projektu „Fundusz Małych Projektów INTERREG
IVA – kontynuacja” wszystkie polskie wnioski złożone w
Biurze FMP/SPF-Büro po 8 listopada 2013 r. wpisane
zostaną na listę rezerwową projektów ubiegających się
o dofinansowanie. Wnioski na listę rezerwową będą
wpisywane według kolejności ich wpływu.
Wnioski należy składać:
Biuro FMP/SPF-Büro przy Stowarzyszeniu
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
al. Wojska Polskiego 164, 71-335 Szczecin.
Więcej informacji: Zespół Naboru i Promocji FMP, tel.
91 486 29 10 i www.pomerania.org.pl.
9027-13-A
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KALENDARIUM

■■ 31 PAŹDZIERNIKA. Święto
Reformacji, 496. rocznica wywieszenia przez Marcina Lutra
jego 95 tez na drzwiach kościoła
zamkowego w Wittenberdze, co
dało początek reformacji. Święto
obchodzone jest przez wszystkie
kościoły protestanckie. Śpiewa
się w nich tego dnia hymn Lutra
„Warownym grodem jest nasz
Bóg” („Ein feste Burg ist unser
Gott”). Od kilku lat w kościołach protestanckich trwają
przygotowania do 500-lecia
reformacji.
■■ 1 LISTOPADA. Dzień Wszystkich Świętych, znanych i nieznanych (Festum Omnium
Sanctorum, niem. Allerheiligen), święto w Kościele katolickim, luterańskim, niektórych kościołach anglikańskich.
W Kościele luterańskim Dzień
Pamięci Świętych (Gedenktag
der Heligen). W Polsce tradycyjne upamiętnienie wszystkich
zmarłych, dzień wolny od pracy.
W Niemczech dzień wolny od
pracy w landach katolickich:
Badenii-Wirtembergii, Bawarii,
Nadrenii-Palatynacie, Północnej Nadrenii-Westfalii, Saarze.
Dzień wolny od pracy także
m.in. w: Austrii, Luksemburgu,
katolickich kantonach Szwajcarii, w Belgii, Francji, Hiszpanii,
Portugalii, Chorwacji, Słowenii,
Słowacji, na Węgrzech.
■■ 2 LISTOPADA. W Polsce
Dzień Zaduszny (Zaduszki),
w Kościele katolickim dzień
modlitw za zmarłych.
■■ 9 LISTOPADA. Rocznica
„nocy kryształowej” 1938 r.
W nazistowskich Niemczech
płonęły synagogi, niszczono
żydowskie cmentarze i sklepy.
Spłonęła synagoga w Szczecinie.
■■ 11 LISTOPADA. Narodowe
Święto Niepodległości, najważniejsze polskie święto narodowe,
95. rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości w 1918
roku.
■■ 11 LISTOPADA, godz. 11.
W 1918 roku podpisane zostało
w Compiegne (Francja) zawieszenie broni kończące pierwszą
wojnę światową. W przyszłym
roku minie 100. rocznica jej
wybuchu. Państwa uczestniczące w wojnie zmobilizowały
115 milionów żołnierzy. Zginęło
9 mln żołnierzy, 21 milionów
było rannych, zginęło ponad
5 milionów osób cywilnych.
Straty polskie (wliczone do strat
armii państw zaborczych): pół
miliona zabitych i zmarłych,
900 tysięcy rannych.
■■ 11 LISTOPADA, godz. 11.11.
Jak co roku w całych Niemczech
symbolicznie budzą się stowarzyszenia karnawałowe uśpione
w Środę Popielcową i zaczną
organizacyjne przygotowania do
karnawału. Festyny we wszystkich niemal miejscowościach,
przekazywanie kluczy od bram
miejskich.
■■ 17 LISTOPADA (druga niedziela przed pierwszą niedzielą
adwentu). W Niemczech Volkstrauertag, jeden z tzw. Cichych
Dni (Die Stille Tage), od 1952 r.
święto państwowe. Wspominanie ofiar wojen i przemocy we
wszystkich narodach.
■■ 20 LISTOPADA. W niemieckich kościołach ewangelickich
Buss- und Bettag – Dzień Pokuty
i Przebłagania.
■■ 24 LISTOPADA. Ostatnia niedziela przed pierwszą niedzielą
adwentu, ostatnia niedziela Roku Liturgicznego w kościołach
zachodniego chrześcijaństwa.
W Niemczech Niedziela Zmarłych (Niedziela Wieczności) – Totensonntag (Ewigkeitssonntag).
Dzień wspominania zmarłych.
Organizowane są m.in. koncerty, podczas których wykonuje
się Wielką Mszę h-moll Jana
S. Bacha.
9027-13-B

PROJEKT

Młodzież i trudna historia

KSIĄŻKI

WSPÓLNA inicjatywa zrodziła się
podczas niemiecko-polskiej konferencji
„Peenemünde z perspektywy ofiar”,
którą rok temu na wyspie Uznam zorganizowały Polsko-Niemieckie Forum
Kulturalne Ujścia Odry i Fundacja
Friedricha Eberta.
Projekt przewidywał organizację
wyjazdów do miejsc pamięci: obozu
koncentracyjnego Ravensbrück, obozu
i Muzeum Historyczno-Technicznego
w Peenemünde i obozu MittelbauDora. Jego zwieńczeniem był udział
w Polsko-Niemieckim Dniu Pamięci
w Peenemünde.
***
Pierwsza podróż to miejscowość Fürstenberg w północnej Brandenburgii,
gdzie znajdował się obóz koncentracyjny
Ravensbrück, dziś Miejsce Pamięci
Ravensbrück, który miał swoją filię
w Peenemünde.
Zacytujmy relację uczennicy pierwszej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie Estery Manke:
„Obóz koncentracyjny dla kobiet Ravensbrück, największy na terytorium
Niemiec, powstał na zlecenie SS wiosną
1939 r. W kwietniu 1941 r. stworzono
tu także obóz dla mężczyzn. Rejestr
więźniów w latach 1939-1945 obejmuje
około 132 tys. kobiet i dzieci (w tym 40
tys. Polek), 20 tys. mężczyzn i około
tysiąca dziewcząt. Liczba ofiar sięga
dziesiątek tysięcy zamordowanych,
zmarłych z głodu i chorób, w wyniku
eksperymentów medycznych”.
***
Celem kolejnej podróży było Peenemünde, gdzie dziś jest Muzeum Historyczno-Techniczne, a gdzie w czasach
III Rzeszy znajdował się Wojskowy
Ośrodek Badawczy, w którym konstruowano nowoczesną broń, w tym
rakiety V1 i V2, wykorzystując pracę

tysięcy robotników przymusowych. Do
Peenemünde pojechał z młodzieżą Fritz
Spalnik, prezes Związku Historycznego
w Heringsdorfie, aktywny działacz
Stowarzyszenia Niemiecko-Polskiego,
wydawca książek historycznych.

Więźniów zamknięto na całe miesiące
w podziemnych korytarzach i dopiero
wiosną 1944 roku powstały dla nich baraki nadziemne. Na początku kwietnia
1945 roku dowództwo SS nakazało przeniesienie wszystkich do innych obozów
koncentracyjnych. Tysiące ludzi zmarło
w morderczych „marszach śmierci”.
***
13 października 2013 roku był dniem
ostatniej podróży. Pojechaliśmy do Pe-

Zwiedzanie rozpoczęło się od objazdu
zniszczonego dziś lotniska, gdzie są jeszcze resztki rakiet i wyrzutni, a następnie
Muzeum Historyczno-Technicznego. Przy
produkcji rakiet w Peenemünde pracowali więźniowie filii obozu Ravensbrück.
***
Pod koniec września uczniowie pojechali do Nordhausen w Turyngii, miasta
u podnóża gór Harzu, gdzie był obóz
koncentracyjny Mittelbau-Dora, dziś
Miejsce Pamięci.
Obóz Dora, filia KL Buchenwald,
został założony pod koniec sierpnia 1943
roku. Więźniowie, pracując w potwornie ciężkich warunkach, rozbudowali
system sztolni w masywie Kohnstein
do rozmiarów fabryki. Przeniesiono tu
z Peenemünde produkcję rakiet V1 i V2.

Fot. ZSP WOLIN

eneműnde, skąd dokładnie 70 lat wcześniej deportowano około 600 więźniów
do Mittelbau-Dora. Razem z młodzieżą
ze Szczecina i Niemiec upamiętniliśmy
ten dzień, składając im w hołdzie kwiaty
i znicze. Następnie uczestniczyliśmy
w spotkaniu poświęconym udziałowi
Armii Krajowej w rozpracowaniu produkcji rakiet V1 i V2 i deportacji więźniów.
Wspólne podróże miały uświadomić
ich uczestnikom, jak trudne są wspólne tematy polsko-niemieckiej historii.
Trzeba mieć nadzieję, że ich poznawanie
zbliżyło do siebie młodych Polaków
i Niemców.

Grażyna LASKOWSKA,

Agnieszka TEMKOWICZ
Nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie

WYJĄTKOWO ważna książka. We
wstępie Zbigniew Czarnuch pisze:
„W centrum uwagi autorów znajduje
się dom. Konkretny dom polskiego
osadnika, miejsce zaprzyjaźnienia się
z Niemcem, jego byłym właścicielem. Bohaterami relacji są ludzie ze
wsi i miasteczek, którzy w skali im
dostępnej (…) zamienili swe zagrody w rodzaj nielegalnego konsulatu.
Z potencjalnego zarzewia zapiekłej
wrogości potrafili je zmienić w miejsce
kultywowania ludzkiego braterstwa
i życzliwości wobec bliźniego”.
Artykuły kilkunastu autorów, Polaków i Niemców, byłych i obecnych
mieszkańców Gorzowa i miasteczek
dawnej Nowej Marchii. Opowiadają
o pierwszych po wojnie i obecnych
kontaktach między nimi – i dramatycznych, i pięknych. Przed 1970 rokiem po obu stronach granicy prekursorzy tych kontaktów byli narażeni na
nieufność rodaków (ziomków) i szykany władz, a mimo to wielu wytrwało,
budując zręby polsko-niemieckiego
zaufania. Wiele tu opowieści o zaiste
niewiarygodnych, a przecież prawdziwych spotkaniach. Dla powojennych
stosunków polsko-niemieckich książka ta jest dokumentem wielkiej wagi.

Przywracanie prawdy
Dokończenie ze str. I

Zbigniew A. Kruszewski był żołnierzem Szarych Szeregów, a nie wywiadu
AK. Jako powojenny emigrant, mieszkający w USA, obserwował przez lata,
jak rozwijała się kariera Wernhera
von Brauna, oficera SS, konstruktora
broni V2. Przypomnijmy, że pod koniec
wojny oddał się on wraz z około stuosobowym zespołem współpracowników
oraz dokumentacją techniczną w ręce
amerykańskiej armii, dla której przez
wiele lat konstruował potem rakiety i
pracował m.in. w NASA. Dzięki niemu
Amerykanie zdobyli Księżyc.
– Wernher von Braun i jego współpracownicy oddali swoją wiedzę i technologię Amerykanom. Stali się dla nich

Uczniowie złożyli hołd ofiarom.

ważni w kontekście „zimnej wojny”
i pomogli wylądować na Księżycu.
Swój wizerunek zawdzięczali również
umiejętnej autokreacji w środkach
masowego przekazu – mówił prof.
Zbigniew A. Kruszewski. – Sam Wernher von Braun potrafił też oczarować
opinię publiczną. Opowiadał o swoich
dziecięcych marzeniach o lotach w
kosmos, a pomniejszał zaangażowanie
w pracę dla Hitlera, ukrywał udział
w wykorzystywaniu systemu pracy
niewolniczej i odpowiedzialność za
śmierć tysięcy więźniów obozów w Peenemünde i Mittelbau-Dora. A przecież
oni stracili życie, budując jego rakiety.
Amerykanie są narodem myślącym
głównie o przyszłości, jeśli więc o nich

chodzi, druga wojna światowa szybko
pokryła się kurzem historii. Przyjęli
bezkrytycznie mity opowiadane przez
von Brauna. CIA i inne służby zatajały
dokumenty. Wyczyściły kartoteki niemieckich naukowców, co było wbrew
prawu amerykańskiemu – dodawał
prof. Kruszewski.

Niemcy podzieleni
Słowa o zatajaniu i fałszowaniu tej
historii przez amerykańskich i brytyjskich sojuszników Polski, padające z
ust żołnierza AK, nie dziwiły. Także
niemieccy wykładowcy nie szczędzili
gorzkich słów von Braunowi. Profesor
Rainer Eisfeld, członek Kuratorium
Fundacji Miejsca Pamięci Obozów
Koncentracyjnych Buchenwald i Mittelbau-Dora, stwierdził, że Wernher von
Braun i jego współpracownik Walter
Dornberger zakłamali swoją przeszłość.
– Nieprawdą jest, że kwestie techniczne były oddzielone od politycznych.
Oni należeli do elity III Rzeszy – mówił
Rainer Eisfeld. – Wspomnienia Waltera
Dornbergera były wydawane trzykrotnie w USA. To była mieszanka faktów
i fikcji. Ani słowem nie wspomniał o
więźniach obozów koncentracyjnych.
Zdaniem historyka te półprawdy
i nieprawdy były później powielane
także przez niemieckich historyków.
Osiągnięcia techniczne twórców rakiet
są chętniej zauważane niż zbrodniczość
systemu, które sukcesy te umożliwił, i
ofiary, które pochłonął.
Warto tutaj dodać, że chociaż w Peenemünde zbierają się naukowcy, którzy
dążą do odkłamywania rzeczywistości,

to nadal ich działania napotykają w
Niemczech na opór. Na konferencji
nie było tym razem nikogo z dyrekcji
Muzeum Historyczno-Technicznego w
Peenemünde. Był za to Christian Mühldorfer-Vogt, były już kurator placówki,
który został pozbawiony swej funkcji
za podpisanie rok temu „Deklaracji z
Peenemünde”, która w 100. rocznicę
urodzin Wernhera von Brauna ostrzegała przed idealizowaniem i gloryfikacją
jego osoby. W tym roku uczestnicy
konferencji też składali podpisy pod
manifestem. Jednym z postulatów jest
włączenie Peenemünde do krajobrazu
miejsc pamięci.

Głos młodzieży
Od kilku lat w spotkaniach związanych z bronią V bierze udział młodzież
ze Szczecina oraz polskiej i niemieckiej
części Uznamu. Uczniowie XVII LO z
Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie
podkreślają, że ważne jest, aby przypominać o wkładzie Armii Krajowej
w rozpracowanie broni V2.
– Ta historia jest tuszowana, inni
przypisują sobie zasługi, dokładnie
tak samo jak to było z Enigmą – mówi
Kamil Odsłoń. – Jeżeli zaś chodzi o
składanie wieńców w hołdzie ofiarom, to jestem rozczarowany tym, jak
przygotowani do uroczystości byli nasi
rówieśnicy z Niemiec. Jeden ubrany
był w dres i miał czapkę na głowie,
a przecież ofiarom obozów należy się
szacunek – nie krył rozczarowania
uczeń szczecińskiego liceum.

Tekst i fot.

Bartosz TURLEJSKI

DO eksploracji pamięci szczególnego typu nadają się świetnie
miasta. W ich przestrzeni jak
w palimpseście można odczytać
różne warstwy historyczne, a poprzez ich poznawanie przywracać
naszej świadomości nieznane
lub dawno zapomniane aspekty.
Ważnym nośnikiem pamięci są
pomniki. Wrocław może tu być
przykładem, choć nie jest wyjątkiem. Po 1989 roku powstało
wiele nowych pomników, które
wzbogaciły pejzaż miasta. Poświęcono je różnym problemom
z przeszłości, głównie narodowej.
Niektóre z nich swą ekspresją
robią na odbiorcy duże wrażenie,
np. pomnik Zbrodni Katyńskiej.
We Wrocławiu można też spotkać pomniki o skromniejszych
rozmiarach, prostszej formie,
które bez typowych dla nas środków pomnikowego monumentalizmu potrafią przekazywać
ważną historyczną symbolikę.
Takim pomnikiem bez wątpienia
jest Fontanna Pamięci, popularny „Węzełek”. Przypomina on
tułacze losy byłych i obecnych
mieszkańców miasta. Pokazuje,
że o przymusowych migracjach
można rozmawiać spokojnie, bez
emocji.
***
Kilka dni temu w Centrum
Brandta gościliśmy doktorantów
z Polski i Niemiec. W programie
ich pobytu we Wrocławiu znalazło
się zwiedzanie pomników symbolizujących proces pojednania
między narodami, upamiętniających złożone losy mieszkańców
miasta. W pogodny jesienny ranek spacer po Wrocławiu rozpoczęliśmy od pomnika Wspólnej
Pamięci, potem zobaczyliśmy
pomnik kardynała Kominka.
Monument katyński zrobił na
gościach duże wrażenie. Pomnik
Bolesława Chrobrego przyjęli
dość obojętnie.
***
Dla wszystkich zaskoczeniem
był pomnik Fontanna Pamięci
znajdujący się na uboczu tras
turystycznych, na tyłach domu
towarowego Renoma przy ul.
Czystej. Gdy omawialiśmy historię
jego powstania, przyłączył się
do nas pewien przechodzień,
jak się okazało – jeden z inicjatorów budowy pomnika. Mówił,
że asumptem do jego stworzenia
była dyskusja, jaka toczyła się
w pierwszym dziesięcioleciu XXI
w. na temat odpowiedniego upamiętnienia niemieckich ofiar
przymusowych migracji i znaczne
zacietrzewienie po obu stronach,
w Polsce i w Niemczech. Formu-

łowane w Niemczech żądania szefowej Związku Wypędzonych pod
adresem Polski wywoływały u nas
zdumienie, następnie sprzeciw.
Stały się też przyczyną jednego
z większych po 1989 roku kryzysów w relacjach polsko-niemieckich. Nasz rozmówca uzupełnił
przygotowaną prelekcję o wiele
ciekawych informacji. Opowiadał,
że zaprosił wówczas do współpracy swego znajomego, znanego
rzeźbiarza, profesora Wydziału
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
i ASP w Poznaniu, Macieja Szańkowskiego. Od lat uczestniczył on
w różnego rodzaju konkursach
związanych z upamiętnianiem
wydarzeń historycznych. Warto
choćby wspomnieć o takich jego
realizacjach, jak: pomnik Ofiar
Terroru Komunistycznego 19441956 na warszawskim Służewie
(1993) czy rzeźba upamiętniająca
złamanie szyfru Enigmy w podlondyńskim Bletchley Part (2002).
***
Wrocław okazał się dla artysty
ciekawym tematem. Po kilku
wizytach w mieście zapropono-

Fontanna Pamięci 

Fot. Krzysztof RUCHNIEWICZ

Węzełek zawsze był symbolem
tułaczki, wymuszonej wędrówki,
przenoszenia resztek swego dobytku. Klucze były i są symbolem
utraconego domu, bezpieczeństwa, własności, przywiązania do
miejsca, z którego się pochodziło,
ale też otwierania pamięci o nim.
Zabieranie kluczy od domu jest
znakiem nadziei, że któregoś dnia
do domu się wróci, że będzie
można otworzyć drzwi. Topos ten
często pojawia się w relacjach

świadków, był wykorzystywany
w literaturze. Jest na wielu wystawach, m.in. w Muzeum Śląskim
w Gölitz, na wystawie poświęconej
dziejom Śląska.
***
Wrocławskie klucze zatopiono
w wodzie, która płynąc, wyraża
upływ czasu. Daje to kolejną
okazję do interpretacji i refleksji.
Artysta świadomie zrezygnował
z wykorzystania symboliki narodo-

wej. Tym samym stworzył dzieło
uniwersalne, do którego mogą
nawiązać różne osoby niezależnie od narodowości. „Fontanna
Pamięci – zmonumentalizowany węzełek – mówił – powstała w mieście, które stało się
symbolem ludzi oderwanych od
stron ojczystych. Takie węzełki
towarzyszą wszystkim uchodźcom
na całym świecie”.
Pomnik ten został odsłonięty
w 2004 roku. Jego idea wciąż
jest nowatorska. Nadal jesteśmy
świadkami tragedii uchodźców na
całym świecie. Europa nie jest tu
żadnym wyjątkiem. Wrocławski
pomnik powinien być bardziej
znany. Może być równie ważnym
symbolem zmian w Breslau/Wrocławiu jak „repatriowany” ze
Lwowa hr. Aleksander Fredro.
***
Przed laty niemiecki rysownik
Walter Hanel przedstawił kolejną
karykaturę o stanie relacji polsko-niemieckich. Na moście, który
zawsze jest dla Hanela miejscem
polsko-niemieckich spotkań, widzimy niemieckiego Michaela,
który w rękach trzyma prezent
dla sąsiada – paczkę z Centrum
przeciwko Wypędzeniom. Po drugiej stronie mostu spogląda ku
niemu skonsternowany i zaskoczony Polak w czapce rogatywce.
Most łączący oba narody ugina
się pod ciężarem niechcianego
podarunku…
A może wykorzystać wrocławski pomysł i postawić w Berlinie
replikę pomnika Szańkowskiego?
Na przykład przed tworzonym
obecnie, po latach sporów i dyskusji, centrum wystawienniczym
i dokumentacyjnym, w którym
upamiętnione zostaną przymusowe migracje Niemców na tle
losów i migracji narodów Europy
Środkowo-Wschodniej?
 Krzysztof RUCHNIEWICZ
Dyrektor Centrum Studiów
Niemieckich i Europejskich im.
Willy’ego Brandta we Wrocławiu

i kulturowe oswajanie Nadodrza
w latach 1945-1948”. Po raz pierwszy czytelnik niemiecki otrzymuje
w swoim języku monografię procesu opuszczania Nadodrza przez
Niemców i zasiedlania przez różne
grupy Polaków. Opisując trudne,
spontaniczne konstruowanie się
polskiej społeczności po wojnie,
autorka wykorzystała archiwalia, a szczególnie zapiski i wspomnienia uczestników i świadków.
Podkreśla w swym opracowaniu,

że dekonstrukcja niemieckiego
Nadodrza zaczęła się w 1933 r.
wraz z przejęciem władzy w Niemczech przez nazistów.
Zaznacza, że powojenne oddolne budowanie polskiego społeczeństwa nad Odrą, skończyło
się w 1948 r., gdy władzę w Polsce
zmonopolizowali komuniści. Bardzo pozytywną recenzję książki
zamieścił berliński „taz”. Kilka
dni temu miała swoją promocję
w Greifswaldzie

Pomnik Wspólnej Pamięci (Monumentum Memoriae Communis). Pomnik
znajduje się na terenie parku Grabiszyńskiego (dawny cmentarz) i poświęcony
jest pamięci mieszkańców miasta, których groby i cmentarze zostały zniszczone
po 1945 roku. Projekt: Tomasz Tomaszewski, Alojzy Gryt, Czesław Wesołowski
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wał bardzo proste rozwiązanie
o dużym ładunku symbolicznym.
Swoją pracę zatytułował Fontanna Pamięci. Przed gmachem
domu handlowego, wzdłuż jednej
z jego fasad, zaplanował fontannę,
na dnie której umieścił dużych
rozmiarów klucze. Fontannę wieńczył dużych rozmiarów tradycyjny
„węzełek” tułacza. Na jednej ze
ścian fontanny widoczny jest
napis: „Panta rhei”.

KSIĄŻKI

Beata Halicka: Polens Wilder
Westen. Erzwungene Migration
und die kulturelle Aneignung des
Oderraums 1945-1948. Schönigh,
Paderborn 2013, str. 393.
TYTUŁ nowej książki prof.
Beaty Halickiej, pracownika
Polsko-Niemieckiego Instytutu
Badawczego Collegium Polonicum w Słubicach, w tłumaczeniu
na polski brzmi: „Polski Dziki
Zachód. Przymusowe migracje

III

AKTUALNOŚCI

KONIUNKTURA czy raczej naukowa moda na projekty
„pamięciologiczne”, a w ich efekcie na publikacje o tej
tematyce, rozwija się w najlepsze. Co rusz słyszę lub dowiaduję
się o nowych projektach, do rąk trafiają nowe wydawnictwa
podejmujące różne aspekty związane z pamięcią. Także przy
organizowaniu konferencji i sympozjów zwraca się baczną
uwagę na rolę i znaczenie pamięci.

Samozwańcze konsulaty. Rzecz
o emocjonalnym stosunku Niemców
i Polaków do tego samego skrawka
ziemi. Koncepcja, wybór i współautorstwo: Zbigniew Czarnuch. WitnicaGorzów 2013, str. 3368 + XL.

Podziemne sztolnie, miejsce pracy i życia więźniów obozu Mittelbau-Dora

Kopia Fontanny Pamięci w Berlinie?

Zraniona pamięć

Z perspektywy ofiar
NIEMIECKO-POLSKI projekt historyczny „Peenemünde z perspektywy
ofiar”, zaczął się na początku czerwca tego roku. Uczestniczyli
w nim uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Publicznego
Gimnazjum w Wolinie oraz gimnazjów w Ahlbecku (Uznam) i Wolgaście.

PUBLICYSTYKA
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■■ „WIADOMOŚĆ o śmierci bojownika o wolność i wielkiego
Europejczyka Tadeusza Mazowieckiego przyjąłem z wielkim
żalem. Jako pierwszy premier
wolnej i demokratycznej Polski po 1989 r. był centralną
postacią historycznego okresu
transformacji w Polsce i Europie. Jego imię jest najściślej
związane z odwagą działania
«Solidarności» w dążeniu do
przezwyciężenia komunizmu
i zakończeniem podziału Europy. Dla nas Niemców rola Tadeusza Mazowieckiego,
ważnego prekursora polskoniemieckiego pojednania, ma
szczególne znaczenie”. (Minister
spraw zagranicznych RFN Guido Westerwelle)
■■ SPOTKANIE przedstawicieli
euroregionów w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Wiceminister Adam
Zdziebło przedstawił propozycje
nowych rozwiązań, dotyczących
wdrażania programów transgranicznych i funduszu małych
projektów w latach 2014-2020.
■■ STARGARD. Po remoncie
otwarto siedzibę Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Witolda Lutosławskiego.
Remont umożliwił projekt, realizowany razem ze Stralsundem
przy wsparciu Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG IV A. Fundusze
unijne przeznaczono w obu
miastach na renowacje i rozbudowę szkół muzycznych, zakup
instrumentów i wyposażenia,
w Stargardzie na urządzenie
Sali Koncertowej Stralsund,
a w Stralsundzie – na urządzenie Sali Koncertowej Stargard
Szczeciński.
■■ AMBASADOR Niemiec
w Warszawie Rüdiger Freiherr von Fritsch uczestniczył
w obchodach 70. rocznicy
wybuchu powstania w obozie
zagłady w Sobiborze. Powiedział: „Niemcy nazistowskie
przyniosły Polsce okrucieństwo
i cierpienie. Składamy hołd pamięci ofiar tego barbarzyństwa
w Sobiborze. Czczenie pamięci
i zachowanie wspomnień leżą
u podstaw odpowiedzialności
za teraźniejszość i przyszłość”.
■■ MIĘDZYNARODOWE jury
przyznało w Berlinie tegoroczne
Prix Europa dla programów
telewizyjnych i radiowych. Wśród
pięciu nagrodzonych programów telewizyjnych znalazły
się: serial ZDF „Nasze matki, nasi ojcowie”, fiński film
dokumentalny „The Punk
Syndrom”, angielski dramat
„Murder” (BBC), belgijski film
detektywistyczny „The Disturbed
Procedure” (o przestępstwach
w więziennictwie) i szwedzki
film „Displaced Perssons” (o
losie imigrantów). Wśród pięciu
nagrodzonych programów radiowych jest słuchowisko Krzysztofa
Czeczota „Andy” (producent:
Teatr Polskiego Radia).
■■ TYGODNIEM Pamięci
uczczono w Lipsku 200. rocznicę
bitwy narodów (16-19 października 1813 r.) między wojskami
napoleońskimi i koalicji antyfrancuskiej, liczącymi w sumie
600 tysięcy żołnierzy. Była to
najcięższa porażka Napoleona.
Po obu stronach zginęło 100
tysięcy żołnierzy. Zginął ks.
Józef Poniatowski. W czasie
uroczystości rocznicowych odprawiono Nabożeństwo Pokoju,
były spotkania polityczne i literackie. W inscenizacji bitwy
uczestniczyło 6 tysięcy osób
z 26 krajów. Grały orkiestry
z Polski i Niemiec.
■■ JESIEŃ ma być bardzo dobra
dla niemieckiej i polskiej gospodarki – prognozują instytuty
gospodarcze.
9027-13-C
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KOMUNIKATY

■■ ZAKAZ ruchu samochodów
ciężarowych powyżej dmc 7,5
t i samochodów ciężarowych
z przyczepami niezależnie od ciężaru obowiązuje w Niemczech 31
października (Dzień Reformacji)
w Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Saksonii,
Saksonii-Anhalt i Turyngii,
a 1 listopada (Wszystkich Świętych) w Badenii-Wirtembergii,
Bawarii, Północnej NadreniiWestfalii, Nadrenii-Palatynacie
i Kraju Saary. Zakaz obowiązuje
na całej sieci dróg w ww. landach
w godz. 0.00 do 22.00. Wyjątek
od zakazu: dnia 31 października
(Dzien Reformacji) miasto Berlin
ustanowiło wyjątek od przepisu
i zezwoliło ww. samochodom
ciężarowym na korzystanie od
godz. 0.00 do 22.00 z odcinków
autostrad federalnych: A2, A20,
A24, A4, A9, A10, A11, A12, A13,
A14, A15, A17, A19, A38, A72,
A111, A113, A114, A115, A117
na przejazd w wymienionych
landach do i z Berlina. Wyjątek
dotyczy tylko sytuacji, kiedy
Berlin jest miejscem załadunku
lub rozładunku towaru. (Szczegóły zarządzenia na stronie
Ambasady RFN w Warszawie).
■■ CZASOWE przywrócenie
kontroli granicznej w Polsce.
W związku z Międzynarodową
Konferencją Klimatyczną, która odbędzie się w Warszawie
w dniach od 8 do 23 listopada
2013 r., przywrócona zostanie
kontrola na wszystkich granicach Polski. Podróżujący
muszą mieć ze sobą ważny
dowód osobisty lub paszport.

PROPOZYCJE

■■ TRZEBIATÓW, 7-8 listopada:
„Pomorze: postacie, miejsca,
symbole”. Projekt składa się
z kilku wydarzeń. Na listopad
zaplanowano spotkanie „Polsko-niemieckie warsztaty historyczne”. Beneficjent: Trzebiatowski Ośrodek Kultury.
■■ WOLIN, 9 listopada: Polsko-niemieckie obchody Hubertusa. Hubertus to jedno ze
wspólnych świąt dla tradycji
polskiej i niemieckiej. Do dziś
w polskiej tradycji łowieckiej
dzień św. Huberta jest okazją do
tzw. hubertowin, czyli polowania
o charakterze szczególnie uroczystym. Tego dnia zaplanowano
m.in. prezentację umiejętności
i akcesoriów związanych z myślistwem, konkurs strzelecki dla
myśliwych i koncert. Beneficjent:
Związek Gmin Wyspy Wolin.
■■ GREIFSWALD, 13 i 20 listopada: Dom Literatury Koeppenhaus. „Przełomy Pomorza
Zachodniego – historia oraz
współczesność stosunków polsko-niemieckich”. Panele będą
dotyczyły historycznych oraz
kulturowych aspektów związanych z Pomorzem Zachodnim
w kontekście zbliżającego się
otwarcia szczecińskiego Centrum
Dialogu „Przełomy”, przedsięwzięcia realizowanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.
Panel również w Szczecinie 15
listopada w Muzeum Narodowym. Beneficjent: Województwo
Zachodniopomorskie
Ola
Finansowe wsparcie projektów:
Interreg IV A (Fundusz Małych Projektów) oraz budżet państwa

przez granice

POMORZANIE

WYBIERZMY SIĘ

Carl Ludwig Schleich
W KSIĄŻNICY Pomorskiej, z inicjatywy prof. Ireneusza Kojdera,
znanego neurochirurga, zorganizowana została konferencja
poświęcona Carlowi Ludwigowi Schleichowi (1859-1922).
W czytelni im. Zbigniewa Herberta czynna jest poświęcona mu
wystawa.
CARL L. Schleich, którego ojciec też był znanym lekarzem,
urodził się w Szczecinie. Uczęszczał do Gimnazjum Mariackiego,
maturę zdawał w Stralsundzie,
medycynę studiował w Greifswaldzie i Berlinie, gdzie znalazł się
w kręgu tak wybitnych lekarzy, jak
Bernhard von Langenbeck i Rudolf
Virchow. Początkowo nie myślał
o medycynie. Marzył, by zostać
śpiewakiem, malarzem, poetą.
Został wybitnym chirurgiem.
Uznawany jest za prekursora teorii
komórek glejowych w funkcjach
mózgowych, opracował metodę
znieczulania miejscowego metodą nasiękową, czego skuteczność
wypróbował sam na sobie, był
pionierem w leczeniu ran.

VADEMECUM

Był filozofem, autorem esejów i książek pisanych w duchu
modnych u schyłku XIX wieku
prądów filozoficznych. Był poetą,
autorem tomów wierszy, napisał
wspomnienia („Rozjaśniona przeszłość”, 1920), które osiągnęły
imponujący nakład miliona egzemplarzy.
Wśród jego najbliższych przyjaciół byli m.in.: August Strindberg, Knut Hamsun i Stanisław
Przybyszewski, dzięki rysunkom
którego wpadł na pomysł nowej
metody znieczuleń. Stało się to
w znanej berlińskiej winiarni
„Zum schwarzen Ferkel” („Pod
czarnym prosiakiem”), znajdującej się u zbiegu Unter den Linden
i Wilhelmstrasse. Bywali tam

Referat wygłasza prof. Ireneusz Kojder.
Fot. Jan SURUDO
również Dagny Przybyszewska
i Edward Munch.
Materiały ze szczecińskiej
konferencji ukażą się drukiem.
Na wystawie można zobaczyć
rękopisy Carla L. Schleicha,
zdjęcia, książki.

70 kilometrów od Szczecina

Wino z gór Brohmer
JEŚLI komuś wydaje się, że winnice i produkcja wina to tylko
południowa Europa, jest w błędzie. W niewielkiej miejscowości
Rattey, około 70 km od centrum Szczecina, wokół miejscowego
pałacu rozciągają się pola winorośli.
WIEŚ Rattey znajduje się
u podnóża pasma łagodnych, porośniętych lasem wzgórz Brohmer
(Brohmer Berge). Dzięki wyjątkowemu nasłonecznieniu okolica ta
nadaje się wyśmienicie na uprawę
winorośli. Tradycja jej uprawy trwa
tu już 800-lat. Sto lat temu została
ona jednak przerwana i powoli

organizowanych przez stowarzyszenie. Ponieważ składki pokrywają koszty prowadzenia winnicy,
członkowie stowarzyszenia nie
muszą osobiście troszczyć się o to.
* * *
W 2004 roku winnice wokół
Rattey i pobliskiej miejscowości
Burg Stargard zostały wpisane na

Pałac w Rattey. Popularny jest m.in. jako miejsce wesel. 
popadła w zapomnienie. Odrodziła
się dzięki miejscowym pasjonatom
winokultury, którzy na podstawie starych pism udowodnili, że
również tu, na północy Niemiec,
z miejscowych winogron od dawien
dawna produkowano wino.
* * *
Winne grona zbierane są co roku
na przełomie września i października, a z wyciśniętego z nich soku
produkowane jest wino. Historia
dzisiejszej winnicy w Rattey sięga 1999 roku, kiedy posadzono
tu 500 sadzonek winorośli. Ich
uprawą, produkcją i sprzedażą
wina zajmuje się stowarzyszenie
Rattey e.V. liczące 530 członków.
Każdy z nich może objąć opieką
(patronatem) od 6 do 60 krzewów
i zależnie od ich liczby uiszcza
odpowiednią składkę. W zamian za
to ze „swoich” roślinek otrzymuje
pół litra wina. Pozostałą część wina
przeznacza się albo na sprzedaż,
albo do spożycia w czasie imprez

oficjalnie uznawaną niemiecką
listę obszarów uprawy winorośli.
Dzięki temu wino z Rattey może być sprzedawane pod nazwą
„Mecklenburger Landwein” (Meklemburskie wino stołowe). Białe
wino wytwarzane jest z odmian
Feniks, Ortega, Müller-Thurgau
i Huxelrebe, czerwone z odmiany
Regent. Uprawy w Rattey to 3,5
hektara, na których rośnie 15 000
winnych krzewów.
* * *
W Rattey godny uwagi jest
również pałac i jego otoczenie –
park i wieś. Historia pałacu sięga
początków XIX w. Potem powstały
budynki gospodarcze (1832-1835),
z których do dziś zachowała się
tylko stajnia. Jest w niej muzeum
i sklep z miejscowym winem.
Wokół pałacu rozciąga się rozległy park ze starymi dębami, pawilonami, romantycznymi ścieżkami,
jeziorkami i mostkami. We wsi
warto obejrzeć późnoromański

kościół z gotyckim ołtarzem i kazalnicą z XVI wieku, starą kuźnię
i spichlerz.
* * *
Nigdzie w Europie nie ma tak
wielu pałaców, dworów, rezydencji i pałacyków myśliwskich jak
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Budowali je dawni władcy,
szlachta, zamożni urzędnicy, później fabrykanci i bankierzy. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim
na liście zabytków znajduje się
ponad tysiąc dworów i pałaców.

Fot. Przemysław JACKOWSKI

Jak dojechać
Samochodem drogą 104 do Pasewalku, następnie w kierunku
autostrady A20 (kierunek Lübeck
– Stralsund) i autostradą do pierwszego zjazdu (zjazd 34 Strasburg).
Po kilkuset metrach we wsi Schönhausen skręcamy w lewo na drogę
MST 55 i jedziemy do wsi Rattey
(razem 72 km).
* * *
W okolicy: pozostałości słowiańskiego grodziska przy drodze L32
między Strasburgiem i Rothemühl,
niedaleko jeziora Demenzsee. Nauensund, miejscowość niedaleko
grodziska; tu dwór, folwark i park
Lennégo. W dawnym spichrzu regionalne produkty, jesienią świeżo
wyciskany sok z jabłek. Brohm,
wieś z romańskim kościołem. Gallenbeck: ruiny zamku z XIV w.,
kościół, „lipa tańca” (potężna lipa;
tańczą tu podczas zabaw wiejskich),
jezioro Gallenbeck.
 Przemysław JACKOWSKI

■■ OJCZYZNA i tożsamość, wystawa przygotowana przez Meklemburski Dom Artystów w Zamku
Plüschow i Muzeum Narodowe
w Szczecinie, czynna jest w gmachu muzeum przy Wałach Chrobrego. Prezentowane są prace Agaty
Michowskiej, Anny Orlikowskiej,
Kerstin Schiefner, Lucii Schoop,
Janet Zeugner i Agaty Zbylut.
■■ VI KONFERENCJA Transgraniczna „Nasze pogranicze. Między
wizją a praktyką – zbiór rekomendacji” odbędzie się 7 listopada 2013
roku w Szczecinie. Szczegóły: www.
konferencjatransgraniczna.pl.
■■ KAWIARNIA Graniczna (Das
Grenzlandcafé), mająca formę
polsko-niemieckiego kluby dyskusyjnego, rozpocznie swą działalność 8 listopada w Centrum
Bonhoeffera w Szczecinie. Szczegóły, zgłoszenia: www.raa-mv.de/
de/termine.
■■ ZACHODIOPOMORSKI Kongres Kultury odbędzie się w Szczecinie 15-16 listopada. Szczegóły,
zgłoszenia: http://kongres.wzp.pl/
tag/zachodniopomorskie.
■■ TRANSGRANICZNE forum:
„System wykorzystania odpadów
komunalnych w Polsce i Niemczech – zmiany, nowości, doświadczenia” odbędzie się 18 listopada
w Myśliborzu. Szczegóły: www.
mysliborz.pl.
■■ POLENMARKT, największy
poza granicami Polski doroczny
festiwal kultury polskiej, odbędzie
się w Greifswaldzie 14-23 listopada.
W programie m.in.: wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej, koncert zespołu klezmerów
Jew Surf, projekcje polskich bajek,
wystawa poświęcona polskim
DIP-isom, odczyt prof. Włodzimierza Stępińskiego o polskich
robotnicach przymusowych w III
Rzeszy, filmy „Jądro ciemności”
według Conrada i „Dzień kobiet”, odczyty o polskiej sztuce
romantycznej i współczesnej,
słowiańskiej topografii pamięci,
dyskusja o Centrum Dialogów
„Przełomy”, koncerty, spotkania,
polskie atrakcje kulinarne.
■■ TEATR Uckermärkische Bühnen w Schwedt zaprasza na musical „Romeo i Julia” (reż. Reinhard
Simon) przygotowany wspólnie
z Teatrem Muzycznym im. Danuty
Baduszkowej w Gdyni. Szczegóły,
rezerwacja biletów: www.theaterschwedt.de (także po polsku).
■■ TEATR Uckermärkische Bühnen zaprasza także 22 listopada
na premierę polsko-niemieckiego
spektaklu dla dzieci „Kot w butach” (reż. Mario Eick). Kolejne
przedstawienia w listopadzie
i grudniu. Szczegóły, rezerwacja
biletów: www.theater-schwedt.de
(także po polsku). Jak się dowiadujemy, szkoły z Polski wykupiły
już ponad 2 tysiące biletów.
■■ TEGOROCZNA Polsko-Niemiecka Nagroda Pomerania
Nostra zostanie wręczona prof.
Eugeniuszowi Kusowi 22 listopada
w Muzeum Pomorskim w Greifswaldzie. Laudację wygłosi prof.
Jochen Modess, dyrektor Instytutu
Muzyki Kościelnej Uniwersytetu
Ernsta-Moritza-Arndta.
■■ KSIĄŻNICA Pomorska zaprasza 28 listopada (godz. 17)
na prezentację książki Berndta
Aischmanna „Sąsiad z papieru”
(„Nachbar aus Papier”) poświęconej obrazowi powojennej granicy polsko-niemieckiej w prasie
niemieckiej i polskiej.
■■ JARMARK Bożonarodzeniowy
w Szczecinie organizuje 6-8 grudnia Zamek Książąt Pomorskich.
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