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Pogranicze – wspólna przestrzeń

Dawne obawy – dzisiejsze problemy
Bogdan TWARDOCHLEB

– PRZEPAŚĆ dzieli tamte czasy od dzisiejszych – mówił
Ryszard Wasiłek na spotkaniu z okazji 20-lecia Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, zorganizowanym
w ubiegły poniedziałek w szczecińskim Teatrze Pleciuga.
Był pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia, dziś jest
wiceprezesem Stargardzkiej Izby Gospodarczej.

Od lewej: Marek Tałasiewicz, Maciej Jarmusz, Peter Heise
GRANICĘ polsko-niemiecką
i wszystkie granice strefy Schengen
przejeżdża się dziś swobodnie.
Coraz trudniej przywoływać obrazy, przecież niedawne!, gdy na
przejściach granicznych godzinami
czekało się na odprawę i gdy kolejki tirów ciągnęły się przed nimi
po dwadzieścia kilometrów. Potem,
gdy wreszcie już się jechało, była

odpowiednikiem zawiązanego
trochę wcześniej po niemieckiej
stronie granicy Związku Komunalnego Europaregion „Pomerania”.
15 grudnia 1995 roku oba związki
i gracz osobny, miasto Szczecin,
podpisały umowę o utworzeniu
Euroregionu Pomerania. W lutym
1998 roku do euroregionu dołączył
szwedzki Związek Gmin Skanii.

Gorące dyskusje trwały nawet na schodach
zazdrość, że granice następne – do
Francji, Belgii, Włoch – można było
przekraczać swobodnie.
Podobnych odczuć doświadczają
dziś Ukraińcy, Białorusini, Mołdawianie, Rosjanie, jadący z Polski
do Niemiec. Bywa, że bawiąc się
przechodzeniem granicy, pytają:
„Kiedy u nas?”.

Bez zbędnych utrudnień
Dwadzieścia lat temu powstało
Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania, mające wówczas nazwę Komunalny
Związek Celowy Gmin Pomorza
Zachodniego „Pomerania”. Było

Euroregiony, mające – by tak
rzec – uczłowieczać życie na pograniczach, tworząc z nich przestrzenie
międzyludzkich kontaktów, a nie
międzynarodowych konfrontacji,
powstawały w Europie Zachodniej
już od końca lat pięćdziesiątych.
Wspólnota Europejska stworzyła
dla nich ułatwienia i znajdowała
fundusze, by w tych szczególnie
wrażliwych miejscach stabilizowały
pokój. Podstawową metodą było
zachęcanie obywateli graniczących
państw, by bez zbędnych administracyjnych utrudnień poznawali
siebie, swoje kraje i kultury. Idea
była fascynująca.

Szczecin
niezainteresowany
Maciej Jarmusz, który dwadzieścia lat temu był przewodniczącym
sejmiku województwa szczecińskiego, przypominał w poniedziałek,
że pierwszy przywiózł tę ideę do
Szczecina Peter Heise, później (i
aż do dziś) dyrektor biura „Pomeranii” w Löcknitz.
– Latem 1992 roku zaczęliśmy
działania trochę „na wariata”.
To był marsz we mgle, trzy kroki
w przód, dwa do tyłu – mówił
Jarmusz.
Struktury demokratycznej Polski dopiero się tworzyły, samodzielność samorządów regionalnych i lokalnych była niewielka,
a w sprawach kontaktów międzynarodowych – niemal żadna.
Naruszanie tej zasady skutkowało rozmowami dyscyplinującymi
w Urzędzie Rady Ministrów.
– Z drugiej strony – dodawał
Jarmusz – gminy, bojąc się o swoją
samodzielność, raczej nie były
zainteresowane jakimikolwiek
związkami. Nie była tym zainteresowana gmina największa –
Szczecin.
Według Jarmusza, procesu tworzenia euroregionu nie można
było jednak zatrzymać. Pomysł, by
w naszych warunkach stworzyły go
związki gmin, okazał się najlepszy.
Peter Heise parł do przodu, Szwedzi utrzymywali dystans.
W 1992 roku Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania” stworzyło
dziewięć gmin. Dziś w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu
„Pomerania” jest ponad sto gmin
i powiatów.

Najpierw na granicy
– Euroregiony na granicy polsko-niemieckiej nie wzięły się
znikąd – mówił Marek Tałasiewicz,
dziś przewodniczący Sejmiku Zachodniopomorskiego, a wówczas
wojewoda szczeciński. Zwracał
uwagę na podstawowe fakty, które
umożliwiły ich tworzenie: polsko-niemieckie traktaty graniczny
(listopad 1990) i o dobrym sąsiedztwie (czerwiec 1991), powołanie
polsko-niemieckiej komisji międzyrządowej do spraw współpracy
przygranicznej i porozumienie,
umożliwiające transgraniczną
współpracę gmin. Bez tych dokumentów, bez postępującej w Polsce
decentralizacji władzy, a także bez
sygnałów, że współpraca w regionach granicznych jest w Unii
Europejskiej szczególnie ważna,
nie byłoby euroregionów.
Tałasiewicz mówił o ideach
i koncepcjach, ale przypominał
też przygraniczną rzeczywistość,
choćby owe kolejki na przejściach
granicznych.
– Jak w takich warunkach
rozwijać współpracę? Byliśmy
jednak przekonani, że trzeba, że
stosunki polsko-niemieckie ułożą
się w przyszłości tak, jak najpierw
ułożą się na granicy – podkreślał.
Obawy i pomruki
Były też społeczne obawy przed
zbytnim zbliżeniem z Niemcami,
przed powrotem na Pomorze Zachodnie dawnych mieszkańców,
była nieufność.
Tałasiewicz przywołał wizytę
w Szczecinie premiera Brandenburgii Manfreda Stolpego (lipiec

1991) i jego program dla Nadodrza
– ideę wspólnego polsko-niemieckiego obszaru gospodarczego, znaną jako „plan Stolpego”.
W Polsce ten plan wywołał
burzę, łącznie z oskarżeniami o tendencje hegemonistyczne i rewizjonistyczne. W Szczecinie formułowano więc koncepcję euroregionu
nie tylko polsko-niemieckiego, lecz
trój- i czterostronnego, z udziałem Danii (Bornholm) i Szwecji,
co miało zapobiec ewentualnej
dominacji Niemiec.
Tałasiewicz dodawał, że gdy
idea euroregionu się materializowała, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe wystosowało list
zarzucający jego pomysłodawcom
bez mała wyprzedaż narodowych
interesów. Groźne pomruki dochodziły z Sejmu, gdzie posłowie
m.in. Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego wieszczyli, że

także w Niemczech Wschodnich
polityczna rzeczywistość była nowa.
Ale pojawiły się też nowe możliwości, na przykład bezpośrednich
kontaktów ze Szczecinem. Euroregion Gronau inspirował. Inspirowało bogactwo nawiązywanych
tam transgranicznych kontaktów
międzyludzkich.
– Wydarzenia tamtego czasu były
pełne emocji i napięć. W pewnym
momencie pojawiła się wspólnie
aprobowana nazwa: Pomerania –
dodawał Heise.
Siegfried Wack, były starosta
powiatów Ueckermünde i Uecker-Randow, były prezydent Euroregionu Pomerania, twórca Towarzystwa
Niemiecko-Polskiego MeklemburgiiPomorza Przedniego, przyjechał na
Pomorze Przednie z Kraju Saary. Tam
mieszkał tuż przy granicy niemieckofrancuskiej, był burmistrzem miasta Gersheim. Opowiadał o tamtym

Od lewej: Ryszard Wasiłek, Siegfried Wack, Zbigniew Zychowicz
utworzenie euroregionów może
być jak kolejny rozbiór Polski.
– Przez pogranicze podróżował
wówczas Jens Gabbe, prezydent
najstarszego w Europie Euroregionu Gronau, istniejącego na granicy
niemiecko-holenderskiej. Rozmawialiśmy z nim, gdy tworzyliśmy
nasz projekt. Rozmawialiśmy też
ze szczecińskimi parlamentarzy-

pograniczu, wymieszaniu języków
i dialektów, ludzi swobodnie przekraczających granicę.
– Rzeczywistość pogranicza
polsko-niemieckiego była diametralnie inna. Współpracę nawiązywaliśmy stopniowo, powoli,
najpierw z miastem Police, kładąc
akcent na spotkania ludzi, edukację, na tworzenie perspektyw

Paweł Bartnik i Krzysztof Soska
stami, ale oni o pograniczu nie
mieli zielonego pojęcia – mówił
Tałasiewicz.
Mówił też o kolejnych, burzliwych spotkaniach z Niemcami.
Podkreślał:
– Euroregion nie spadł z nieba.
Został wypracowany.

Najpierw powoli…
– W ogóle wówczas nie znaliśmy
Polski. Była dla nas obcym krajem
– mówił Peter Heise. Zaznaczał, że

dla młodzieży. Myślę, że to dziś
procentuje – podkreślał Wack.

Germanofile?
Zbigniew Zychowicz, były przewodniczący sejmiku województwa
i były prezydent Euroregionu
Pomerania, przypominał, że jeśli
regionalne elity polityczne na ogół
popierały ideę euroregionu, to
zwykli obywatele patrzyli niezbyt
przychylnie. Mówił:
Dokończenie na str. 12-13
10303-13-A

przez granice

12

Dawne obawy – dzisiejsze problemy
Dokończenie ze str. 11
– Gdy angażowałem się we współpracę polsko-niemiecką nieraz pytano:
„Co ty jesteś taki germanofilski?”. Wtedy
odpowiadałem: „Nie jestem germanofilski, jestem realistą”. Euroregion
rozwijaliśmy krok po kroku, a każdy
krok był coraz większy.
Ryszard Wasiłek: – Euroregion to
dziś poważna instytucja, poważne przedsięwzięcie. Główną rolę gra w nim
Szczecin i prezydent Szczecina jest
jego prezydentem. To bardzo dobrze.

Najtrudniejsze problemy
Jednak przypomnienia nie zdominowały jubileuszowego spotkania.
– Dziś chodzi o to, żeby mieszkańcy Zachodniopomorskiego czuli się
też obywatelami większego obszaru,
całego euroregionu – mówił Zygmunt
Siarkiewicz, prezes Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
Bartłomiej Sochański, były prezydent Szczecina, konsul honorowy RFN, zgłaszał propozycje, by
euroregion, który jest instytucją
dystrybuującą unijne fundusze na
realizację różnorodnych projektów,
był też miejscem wymiany poglądów
o najtrudniejszych wspólnych sprawach pogranicza.
– Chodzi o wyludnianie się regionu,
katastrofalną demografię, problemy
ekonomiczne, bezrobocie, o rosnący
po stronie niemieckiej lęk przed
drobnymi złodziejami z Polski. Chodzi
o to, by powstała wspólna myśl, jak
te problemy rozwiązywać. Chciałbym, żeby Pomerania inicjowała
rozmowy o nich, żeby euroregion był
czymś więcej niż bardzo potrzebnym

i bardzo dobrze pracującym biurem
– podkreślał, nie u wszystkich na sali
budząc aprobatę.

Jesteśmy przyjaciółmi
Po trosze ripostował Volker Böhning, niemiecki prezydent Euroregionu Pomerania, przywołując
działalność centrów doradczych

dowodem konkretne projekty, zwłaszcza edukacyjne, na które przeznacza
fundusze. Ma też możliwość, poprzez
zawiązaną rok temu federację euroregionów polskich, sygnalizować
najważniejsze sprawy naczelnym
instytucjom państwa.
Soska zwracał uwagę na symptomatyczne wydarzenie. Przywołując

Irena Stróżyńska i Frank Gotzmann
Pomeranii. Mówił też, że codzienne
kontakty utrudnia bariera językowa,
której wciąż nie można pokonać.
Konkludował górnolotnie: – Trzeba
więcej inwestować w ludzi, „w serca
i umysły”.
Z Sochańskim polemizował też
Krzysztof Soska, wiceprezydent Szczecina i wiceprezes SGP Euroregionu
Pomerania, mówiąc, że euroregion
dostrzega najważniejsze sprawy, czego

smutną uroczystość pogrzebową zmarłego niedawno burmistrza Pasewalku,
Rainera Dambacha, bardzo dobrze
znanego na pograniczu, mówił:
– Było tam wielu Polaków. Zobaczyłem, że na poziomie wspólnot
lokalnych jesteśmy przyjaciółmi.

Szczecin – największy gracz
W czasie poniedziałkowych debat
z żalem mówiono, że z Euroregionu Po-

PROJEKTY

merania niedawno wystąpili Szwedzi,
ale wciąż są nadzieje na ich powrót.
Tomasz Czuczak, sekretarz miasta Koszalin, które w euroregionie jest coraz
ważniejsze, wyliczał inicjatywy sportowe i biznesowe, realizowane wspólnie
z Neubrandenburgiem i Schwedt.
Niemal wszyscy dyskutanci zwracali
uwagę na dzisiejszą rolę Szczecina
w stowarzyszeniu gmin i euroregionie.
Nie jest on już „graczem osobnym”.
– Po niemieckiej stronie granicy
Szczecin postrzegany jest jako największy gracz na pograniczu, jego
Oberzenturm – podkreślał Frank Gotzmann, dyrektor Urzędu Rejonowego
w Gartz.
Podsumowywał Krzysztof Soska: –
Mamy poczucie odpowiedzialności za
układ metropolitalny, który przekracza
granicę. Przed laty nie było to tak
oczywiste. Być może Szczecin powinien
aktywniej włączyć się w problemy
terenów po drugiej stronie granicy,
jeśli będą tego chciały.
Na początku spotkania obecny był
prezydent Szczecina, Piotr Krzystek,
polski prezydent Euroregionu Pomerania. Mówił o barierze językowej,
którą trzeba pokonywać, i o wspólnej
przestrzeni gospodarczej, którą na
pograniczu trzeba budować.

Nowe struktury?
Przepaść dzieli tamte czasy od
dzisiejszych. Dwadzieścia lat temu na
granicy polsko-niemieckiej w okolicach Szczecina zdejmowano zasieki,
ale też wykopano wzdłuż niej głęboki
rów, który miał utrudniać życie złodziejom. Dziś tę granicę można przechodzić w każdym miejscu. Dawne
problemy, które rodziła, zniknęły, są
nowe, które stwarza jej brak.

Dawne problemy po obu stronach
granicy rozwiązywano osobno, zgodnie
z dokładnymi instrukcjami stolic.
Dzisiejsze, chociaż nie wszystkie,
można rozwiązywać wspólnie i bez
nadmiaru tych instrukcji.
Coraz trudniej przywoływać w pamięci dawne obrazy pogranicza. Nie
znaczy to, że nowe tworzyć łatwo.
Za dwa lata dwudziestolecie będzie
obchodził Euroregion Pomerania. –
Czy nie warto go wspomóc nowymi
strukturami, które ułatwią rozwiązywanie problemów pogranicza? – pytał
w czasie jubileuszowego spotkania
Krzysztof Soska.
Bogdan TWARDOCHLEB

Najnowocześniejsze nie tylko w regionie

DEBATA

Muzeum jak przygoda
STARGARD ma bez wątpienia najnowocześniejsze muzeum
co najmniej w województwie. Otwarto je niedawno w gruntownie
odnowionej XVI-wiecznej obronnej bastei. Jest częścią Muzeum
Archeologiczno-Historycznego.

Od lewej: Marek Brzeziński i Karl Lau 
SPOTKANIE

Fot.Michał KULIK

Polsko-niemieckie losy

Ogród po drugiej
stronie rzeki
W KOŚCIELE Pamięci – Niemiecko-Polskim
Pomniku Ucieczki, Wypędzenia i Nowego Początku, znajdującym się w przygranicznym Rosow,
zorganizowano spotkanie przedświąteczne,
prezentujące prace nad filmem Michała i Pawła
Kulików „Ogród po drugiej stronie rzeki”. Licznie
zgromadzonych gości witał honorowy burmistrz
Rosow, Karl Lau.
Film będzie opowiadał o losie rodziny Marka
Brzezińskiego, dziś mieszkańca Gryfina, która
jeszcze przed drugą wojną światową znalazła
się nad Odrą, w pobliżu Tantow, gdzie przeżyła
wojnę. Jego bohaterami będą także rodziny von
Blumenthal ze Staffelde i Schütz z młyna (Salveymühle 3) w Geesow. Zdjęcia będą realizowane
m.in. w Gryfinie, Tantow, Pargowie, Kamieńcu,
Rzędzinach, Staffelde. Główny bohater to Marek
Brzeziński i jego opowieść, a kolejni to: Karl Lau
z Rosow, Krista Krentz, prof. Eckhard Maronn
z Kamieńca, Jacob Wierenga z Holandii, Cezary
Cimoszko, Ewelina Tołyż, Eliza Hołubowska
i Władysław Obrzanowski.
W czasie spotkania w Rosow pieśni adwentowe i bożonarodzeniowe śpiewał gryfiński chór
„Res Musica” pod dyrekcją Grzegorza Handke.
Produkcję filmu wspiera Zachodniopomorski
Fundusz Filmowy, a rzeczowo Ośrodek Schloss
Bröllin.
(b.t.)
10303-13-B

MUZEUM w bastei opowiada
(dosłownie!) historię miasta od
średniowiecza po koniec pierwszej wojny światowej. Na poszczególnych poziomach są wystawy
poświęcone religii, początkom
samorządu miejskiego, dynastii Gryfitów, wojnie 30-letniej,
XIX-wiecznej industrializacji,
życiu codziennemu na początku
XX wieku.
Eksponaty prezentowane
są w jasnych gablotach. Opisy
znajduje się samemu na monitorach komputerów. Zamieszczone
w nich zdjęcia umożliwiają też
powiększenie eksponatów, obejrzenie szczegółów.
Na ekranach wyświetlane
są opowieści o dziejach miasta, cytowane są dokumenty, na
przykład po łacinie, z głośników
dobiegają odgłosy dźwięków „zza
kurtyny czasu”.
Dramatyczne dla miasta wydarzenia wojny 30-letniej prezentuje plastyczna animacja na
szybie wielkości ściany, wykonana na podstawie projektów
witraży do kościoła Mariackiego,
przygotowanych w 1911 roku. Są
dwie sceny: pierwsza to natarcie
wojsk króla szwedzkiego Gustawa II Adolfa w 1630 r., druga to
tragiczny pożar miasta w 1635 r.
Słychać odgłosy bitwy, szczęk
broni, płacz dzieci…
Można powiedzieć, że zwiedzanie stargardzkiego muzeum
jest faktycznie przygodą. Każda sala jest inna, w każdej są
zaskoczenia, w żadnej nie ma

dobrze znanej muzealnej powagi i kartek z napisem: „Nie
dotykać eksponatów”. Tu trzeba
dotykać, ruszać, poznawać, bawić
się, uczyć.
Muzeum organizuje też zajęcia
dydaktyczne, popularyzujące
dzieje miasta. Coraz większym

Stargardzka opowieść o życiu miasta 
zainteresowaniem cieszą się
rodzinne imprezy dla dzieci.
Można w muzeum zarezerwować
specjalną salę, wybrać oprawę
uroczystości, na przykład w scenerii książęcego dworu Gryfitów,
zaprosić gości… Dochodzą głosy,
że zarezerwowanych jest już
coraz więcej terminów.

Fot. Robert STACHNIK

List gratulacyjny do uczestników
spotkania skierował prezydent RP,
Bronisław Komorowski. Przytoczymy
go w styczniowym wydaniu „przez
granice”.
Dyrektor warszawskiego biura
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży bardzo chwalił najlepszą – jak
mówił – w Polsce jednostkę PNWM,
działającą przy SGP Euroregionu
Pomerania, którą prowadzi Iwona
Kowalczyk. W przerwach między
dyskusjami wystąpiły: Zespół „Art
Band” z Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Szczecinie, Zespół „Fabryka
Tańca” z Barlineckiego Ośrodka Kultury, Orkiestra Akordeonowa „Akord”
z Centrum Kultury 105 w Koszalinie
oraz grupy z Goleniowskiego Domu
Kultury – Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Goleniowskiej „Ina” i Kapela Folkowa
„Alepak”.
Dyskusje prowadzili: Irena Stróżyńska, wicedyrektor biura SGP Euroregionu Pomerania, i Paweł Bartnik,
dyrektor biura.

Projekt renowacji bastei przygotowało szczecińskie biuro
architektoniczne Sołdek-Makowski, projekt wystaw – znana
w Polsce firma BUK Invest z Krakowa (jej autorstwa jest m.in.
wystawa pod rynkiem w Krakowie), a wizualizacje znana
firma Trias. Gwoli koniecznej
ścisłości dodajmy, że prace wykonano w ramach realizowanego
wspólnie z Neubrandenburgiem
projektu „Dwa miejsca z histo-

Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

rią”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. W Stargardzie
odnowiono więc basteję i urządzono muzeum, a w Neubrandenburgu trwają prace przy
podobnych pracach w gotyckim
klasztorze franciszkanów.

(b.t.)

Opozycjoniści
z Białorusi
W SZCZECINIE przebywają
Piotr Sadouski i Vincuk Viačorka,
czołowi opozycjoniści białoruscy.
Wczoraj zwiedzali Szczecin, niemieckie pogranicze, rozmawiali
z przedstawicielami mniejszości
ukraińskiej. Dziś wezmą m.in.
udział w debacie „Cena wolności
– Lekcja demokracji”.
Piotr Sadouski (ur. 1941) to
w latach 1990–95 deputowany do
Rady Najwyższej Republiki Białorusi.
Członek opozycyjnego Białoruskiego
Frontu Ludowego, pierwszy ambasador Białorusi w RFN. W 1994 r.
został z tej funkcji odwołany przez
prezydenta Łukaszenkę.
Wincuk Wiaczorka (ur. 1961),
od 1979 r. polityk białoruskiego
ruchu narodowo-demokratycznego,
przewodniczący opozycyjnego Białoruskiego Frontu Ludowego (1999–
2007), był wielokrotnie aresztowany
za działalność polityczną.
Polsko-białorusko-niemieckoukraińska debata „Cena wolności
– Lekcja demokracji” odbędzie się
dziś (godz. 10-14.30) w gmachu
Sejmiku Województwa. Najpierw
przewidziane są wystąpienia: Michała Paziewskiego „Solidarność”,
Falko Reichardta „Mur Berliński”,
Jana Syrnyka „Majdan”, Vincuka
Viačorki „Płoszcza”.
Po przerwie dyskusję z udziałem
prelegentów i Piotra Sadouskiego
poprowadzi Agnieszka Kuchcińska-Kurcz (Centrum Dialogu „Przełomy”).
Organizatorzy: Centrum Dialogu „Przełomy”, Międzynarodowe
Centrum Spotkań i Studiów im. D.
Bonhoeffera, Związek Ukraińców
w Polsce, Komisja Uczelniana NSZZ
„Solidarność” US (Akademicki Program „Solidarni z Białorusią”). Koordynator: Andruś Krečka. Współpraca:
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego.
(b)
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Z naszego punktu widzenia

Pamięć historyczna
niemieckiej koalicji
PRZEDWCZORAJ zaprzysiężono nowy rząd RFN. Wiele
tygodni po wyborach trwały rozmowy zwycięskiej CDU/CSU
z potencjalnym koalicjantem. Wreszcie w ubiegłą sobotę
członkowie SPD dali swemu kierownictwu zielone światło.
Przez następne lata Niemcami będzie rządzić Wielka
Koalicja złożona z „czarnych” (chadecy)
i „czerwonych” (socjaldemokraci).

W EFEKCIE negocjacji wypracowano prawie 200-stronicowy dokument, precyzujący umowę koalicyjną.
W ostatnich dniach wielokrotnie pisano już o poszczególnych jej punktach,
również u nas. Jednak mało uwagi
poświęcono sprawom historycznym,
które w niej poruszono, a są one
godne wyartykułowania i oceny. Z
wyjątkiem deklaracji wsparcia dla
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i miejsc spotkań w Krzyżowej
i Oświęcimiu, projekty uważane za
prestiżowe w relacjach polsko-niemieckich, jak choćby podręcznik polsko-niemiecki, instytucje naukowe
i kulturalne, współpraca transgraniczna nie znalazły miejsca w umowie.
Natomiast ponownie pojawiła się
sprawa dnia pamięci dla uciekinierów
i wypędzonych. Ciekaw jestem, jak
w tej sytuacji zareaguje nowy minister
spraw zagranicznych, Frank-Walter
Steinmeier, pomysłodawca (wraz
z min. Radkiem Sikorskim) podręcznika polsko-niemieckiego i zwolennik
ograniczenia wpływu wypędzonych na
życie polityczne Niemiec, a zwłaszcza
na symboliczny wymiar niemieckiej
kultury pamięci.
Z umowy koalicyjnej wybrałem
trzy fragmenty, które bezpośrednio
odnoszą się do historii i polityki historycznej nowego rządu. Jednak przed
omówieniem głównych założeń wypada zdefiniować pojęcie „polityka
historyczna”. Posłużę się definicją,
którą zaproponował przed kilku laty
filozof i politolog Marek Cichocki:
„Polityka historyczna to wzmocnienie
publicznego dyskursu o przeszłości,
tak wewnątrz kraju, jak i na zewnątrz,
poprzez różnego rodzaju formy instytucjonalizacji tego dyskursu”. Jak
zatem nowy rząd Niemiec chce
wzmocnić ten dyskurs? Jakie instytucje mają w tym uczestniczyć? Jaki
wpływ polityka historyczna będzie
miała na relacje polsko-niemieckie?
***
W rozdziale „Wysiedleńcy, wypędzeni ze stron ojczystych i narodowe
mniejszości“ znajdujemy zapowiedź
uchwalenia „dnia pamięci“ poświęconego „ucieczce i wypędzeniom”.
Wprawdzie nie ma mowy o konkretach, kiedy i w jakiej formie, jednak
pewne szanse powodzenia ma powiązanie takiego dnia z aktualnymi
sprawami. Dotąd sceptycznie wypowiadano się w tej sprawie, a pomysł
części posłów konserwatywnych nie
miał poparcia większości, o czym
świadczyła odmowa uchwalenia
ogólnonarodowego „dnia pamięci“.
Sprawa Polaków w Niemczech
nie została w umowie podjęta. Najwidoczniej uznano, że regulują ją
dostatecznie ustalenia tzw. okrągłego
stołu z 2011 r.
***
W rozdziale: „Upamiętnianie i pamięć, dziedzictwo kulturowe, kultura
materialna” sprawom historycznym
poświęcono stosunkowo dużo miejsca. Ważnym elementem polityki
historycznej nowej koalicji ma być
„pamięć historyczna”. Szczególną
uwagę zwrócono na trzy wątki: terror narodowosocjalistyczny, stalinizm
i dyktatura SED oraz pozytywne doświadczenia niemieckiej demokracji.
Główne działania, wspomagające

ten kierunek pamięci, mają skoncentrować się na pracy ze świadkami
wydarzeń, kształceniu politycznym
i większym wykorzystaniu miejsc pamięci. Wsparcie rządowe otrzymają
głównie muzea, lecz także towarzystwa (instytucje) związane z oporem
i opozycją, jak znane Towarzystwo
Roberta Havemanna (archiwum i wystawa plenerowa „Pokojowa rewolucja
1989 r.”).
***
Pamięć o ofiarach narodowego
socjalizmu i oporze przeciw nazistowskiemu reżimowi ma być trwała.
W szerszym zakresie chce się włączyć

„Europejska pieczęć dziedzictwa kulturowego”. Instytucją predestynowaną
do działań wspomagających „pamięć
i upamiętnienie w duchu europejskiego pojednania i demokracji” ma być
Europejska Sieć Pamięć i Solidarność
oraz inne europejskie organizacje.
W 2019 r. zaplanowano obchody
rocznicy Bauhausu, a rok później
250. rocznicy urodzin Ludwiga van
Beethovena, co w dokumencie określono jako „zadanie narodowe”. Dla
historyków ważna jest informacja,
że wkrótce ma dojść do nowelizacji
ustawy o archiwach federalnych, co
usprawni korzystanie z zasobów.
***
Nie zapomniano o roli i znaczeniu dziedzictwa Niemców w Europie
Wschodniej (zgodnie z paragrafem
96 Ustawy o wypędzonych, BVFG).
Zapowiedziano aktualizację dokumentu „Koncepcja 2000” i realizację
koncepcji Fundacji „Ucieczka Wypę-

Przysięga kanclerz Angeli Merkel. Z prawej prezydent Bundestagu Norbert Lammert


także w wymiar europejski. „Systematycznemu ludobójstwu na europejskich Żydach – czytamy w umowie
– oraz innych narodach i grupach nadaje się zawsze w niemieckiej kulturze
pamięci nadzwyczajne znaczenie”.
Zapowiedziano zwiększenie funduszy
na badania, dotyczące pochodzenia
zrabowanych dzieł sztuki. Za sprawę
wymagającą wyjaśnienia uznano też
kwestię restytucji dzieł sztuki i dóbr
kultury, zabranych właścicielom
w Radzieckiej Strefie Okupacyjnej/
NRD. Nadal będą prowadzone prace
badawcze nad dziejami ministerstw
i urzędów federalnych w okresie nazistowskim i pierwszych dziesięcioleciach powojennych w obu państwach
niemieckich. Koalicjanci zauważyli,
że poziom wiedzy młodzieży o dyktaturach w Niemczech w XX wieku
jest niewystarczający, dlatego planują
wzmocnić kształcenie szkolne i polityczne. Duża uwagę przywiązują do
wykorzystania miejsc pamięci. Nie
wymieniono w umowie projektu podręcznika polsko-niemieckiego, bądź
co bądź ważnego dla poszerzania
wiedzy uczniów, uwrażliwiania ich
na doświadczenie historyczne innych
narodów.
***
Ważną częścią polityki historycznej
są rocznice. Koalicja planuje w następnych latach szczególnie obchodzić m.in. rocznice: 100. wybuchu
I wojny światowej, 25. upadku muru berlińskiego, 70. zakończenia II
wojny światowej i 80. tzw. Ustaw
norymberskich. Wspieraniu pamięci
europejskiej poświęcono jeden akapit. Mowa w nim o „zrozumieniu
dla wspólnej europejskiej historii”
i pozytywnym stosunku do projektu
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dzenie Pojednanie”. W tym ostatnim
wypadku chodzi o otwarcie w 2016
r. wystawy o wypędzeniu Niemców
i przymusowych migracjach w XX
wieku. Problem historycznego opracowania przymusowych migracji,
ucieczek i wypędzeń jest postrzegany jako wspólne międzynarodowe
zagadnienie. W dokumencie czytamy
również o łączności „z mniejszościami
niemieckimi w Europie Środkowej
i Wschodniej, z Niemcami żyjącymi
za granicą”.
***
Stosunkowo dużo miejsca poświęcono sprawom dziedzictwa materialnego. Z punktu widzenia polskiego
ważna jest deklaracja, że wyjaśnienia
będzie wymagać sprawa zabytków
kultury niemieckiej, które znalazły
się na terenie państwa polskiego po
1945 r. „W czasie II wojny światowej
przewieziono do Rosji i innych krajów
liczne dobra kultury z Niemiec jako
łup wojenny, przede wszystkim do
Europy Środkowo-Wschodniej. Ich
sprowadzenie jest najważniejszym
celem rządu federalnego”.
***
W rozdziale „Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa” koalicjanci deklarują potrzebę pogłębienia partnerstwa z Polską i rozwoju dobrosąsiedzkich relacji. Jest
zgoda na wzmocnienie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz miejsc spotkań młodzieży
w Krzyżowej i Oświęcimiu. Zakłada
się poświęcenie większej uwagi współpracy niemiecko-francusko-polskiej
w ramach Trójkąta Weimarskiego.
***
Umowa koalicyjna wyznacza,
a przynajmniej tak się teraz sądzi,

główne kierunki polityki Niemiec na
następne lata. Należy podkreślić, że
problemom polityki historycznej nie
poświęcono w niej zbyt dużo miejsca (jedynie 3-4 strony), co uznać
należy za proporcje odpowiednie.
Jednak w sposób konsekwentny
przedstawiono program w tym zakresie. Znajdziemy w nim odniesienia
europejskie, problem relacji z sąsiadami i kwestie polityki wewnętrznej.
Najważniejsze sprawy – moim zdaniem – to problem upamiętnienia
historii Niemiec w XX wieku. Autorzy
dokumentu byli świadomi następującej obecnie wymiany generacji. Miejsce tzw. generacji wojennej i ’68 r.
zajmuje generacja roku ’89 r. Jest
ona beneficjentem dokonań poprzednich pokoleń, jednak nie ma już
bezpośredniego związku z nazizmem
i II wojną światową. Nie ma też –
co zrozumiałe – poczucia misji, że
o tej trudnej historii Niemiec należy
jakoś szczególnie głęboko dyskutować. Umowa koalicyjna oddaje
jednak przekonanie elit politycznych
Niemiec, że taka dyskusja jest nadal
potrzebna.
Widoczne jest to m.in. w zwróceniu uwagi na rolę świadków, kształcenia politycznego i wsparcia dla miejsc
pamięci. Wraz z odejściem świadków
powstaje pewien vacat pamięciowy. Zanika pamięć komunikatywna,
a pamięć kulturowa nie jest jeszcze
ukształtowana.
Świadomi tych wyzwań koalicjanci przykładają dużą wagę do upamiętnienia niektórych grup ludności
(dzień pamięci o wypędzeniach), jak
też pamięci o ofiarach zbrodni nazistowskich i komunistycznych. To
ważny sygnał. Do dyskusji o charakterze dyktatury narodowosocjalistycznej dojdzie dyskusja o dyktaturze
komunistycznej. Problem ten kapitalnie ujmuje wystawa, zorganizowana
przez Stiftung Aufarbeitung, która
będzie pokazywana w przyszłym
roku, poświęcona obu dyktaturom
w XX wieku.
***
Z polskiego punktu widzenia umowa koalicyjna w zakresie polityki
historycznej nie stanowi jakiegoś poważniejszego problemu. Wprawdzie
nie ma tam wielu odwołań do spraw
polskich, nie ma tam też jednak
rzeczy, które nie pozwalałyby na podjęcie dyskusji, nawet krytycznej. Wymaga to jednak aktywności z naszej
strony (a nie tylko czekania na kroki
ze strony niemieckiej). A tematy są
bardzo ważne i – jak się okazuje – zaprzątają uwagę naszego sąsiada. Są
to: upamiętnienie niemieckich wypędzonych, problem zwrotu przejętych
po 1945 r. niemieckich dóbr kultury,
edukacja w miejscach pamięci.
Ten trzeci aspekt można już teraz podjąć. Trwają przecież prace
nad nową wystawą w Krzyżowej.
W przyszłym roku będziemy obchodzić rocznicę Mszy Pojednania w tym
miejscu.
Inną sprawą jest nasza obecność
w niemieckich miejscach pamięci. Tu
jest jeszcze sporo do zrobienia. Może
w końcu uda się sporządzić porządny
wykaz tych miejsc i umieścić je w internecie? Nadal dysponujemy jedynie
niepełnym wykazem z b. NRD (sic!).
Wzmożonej uwagi wymagają też
losy podręcznika polsko-niemieckiego. Na razie popadł on chyba w medialną niepamięć. Czy uda nam się
jakoś skoordynować obchody rocznicy wydarzeń 1989 r.? – to również
sprawa otwarta.

Krzysztof RUCHNIEWICZ

■■ ZAPRZYSIĘŻONY we wtorek nowy rząd kanclerz Angeli
Merkel, stworzony przez wielką
koalicję CDU/CSU-SPD, liczy
piętnastu ministrów. Wszyscy
wypowiedzieli formułę: „Tak
mi dopomóż Bóg”. Wcześniej
prezydent Joachim Gauck wręczył im nominacje i wezwał do
odpowiedzialności za koalicję,
stworzoną z woli wyborców.
Apelował o uwzględnianie głosów opozycji. Przed południem
Bundestag zdecydowaną większością głosów wybrał Angelę
Merkel na urząd kanclerza.
„Za” głosowało 462 posłów.
Zabrakło 42 głosów CDU, CSU
i SPD, co może świadczyć, że
nie wszyscy posłowie głównych
partii popierają koalicję.
■■ DO FEDERALNEGO
Trybunału Konstytucyjnego
wpłynął wniosek Bundesratu
o delegalizację NPD. W dokumencie liczącym 270 stron
podkreśla się podobieństwa
między ideologią NPD a narodowym socjalizmem. Na
sukces wniosku liczy kanclerz Merkel. Rzecznik prasowy
rządu powiedział, że NPD jest
partią antydemokratyczną,
ksenofobiczną, antysemicką
i antykonstytucyjną i powinna
być politycznie zwalczana.
Minister spraw wewnętrznych
Saksonii-Anhalt Stahlknecht
(CDU) mówił wprost o jej bliskości z NSDAP. Dodał, że
należy liczyć się z tym, że jeśli
trybunał zdelegalizuje NPD, jej
członkowie przejdą do skrajnie
prawicowych Kammeradenschaftów. Ocenił, że będzie to
mniej niebezpieczne niż teraz,
gdy partia finansowana jest
ze środków publicznych.
■■ OD JESIENI 2011 roku ceny
żywności w Niemczech wzrosły
o 7,6 proc., wszystkie ceny o 3,3
proc. Ceny żywności będą rosnąć również w przyszłym roku,
co wiąże się zwłaszcza z inflacją
i wzrostem cen energii.
■■ ZGODNIE z decyzją Komisji
Europejskiej, sześć wielkich
banków europejskich będzie
musiało zapłacić 1,7 miliarda
euro kar za manipulowanie
odsetkami. Wśród nich jest
Deutsche Bank, który zapłaci
725 mln euro.
■■ FUNDACJA Dziedzictwa
Pruskiego odkupiła od prywatnych osób południowoamerykańskie dzienniki Aleksandra
von Humboldta, pisane w ciągu pięciu lat badań. Uważane
są za jeden z najcenniejszych
XIX-wiecznych dokumentów
nauki.
■■ PARLAMENT Nadrenii-Palatynatu zatwierdził skreślenie
przez rząd landu bezpośrednich
dotacji landowych dla Niemiecko-Polskiego Instytutu
w Darmstadt. Jak powiedział
dyrektor instytutu Dieter Bignen, w 2015 r. zabraknie mu
w związku z tym jednej czwartej
budżetu. W wydanym wcześniej
oświadczeniu rząd, doceniając
zasługi instytutu i uzasadniając swą decyzję względami
oszczędnościowymi, wskazał
inne możliwości finansowania
placówki. Apel o utrzymanie
dotacji landowych podpisało
400 naukowców i polityków
z Polski oraz ponad 4000
z Niemiec i trzydziestu innych
państw.
■■ ZAŁOŻYCIEL instytutu
w Darmstadt i wieloletni jego
dyrektor, znakomity tłumacz literatury polskiej Carl Dedecius,
liczący 92 lata, przekazał swoje
archiwum osobiste i prawa
autorskie do dwustu książek
Uniwersytetowi Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą. Wcześniej dużą część archiwum
instytutu przekazał Collegium
Polonicum w Słubicach.
10303-13-C
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przez granice

Są w Europie i takie granice – Naddniestrze

KORESPONDENCJA

WYBIERZMY SIĘ

Państwo, którego nie ma
zakręceniem kurka z gazem lub
wyrzuceniem z Rosji pracujących tam setek tysięcy Mołdawian.
Uznanie Naddniestrza nie leży
w interesie Moskwy. Co bowiem
począć z państwem, którego nikt
inny nie chce uznać?

NIEZNANE przez żaden kraj
Naddniestrze funkcjonuje
i ma wszelkie atrybuty
państwowości. W myśl
prawa międzynarodowego
tego państwa nie ma.
O przebiegającej na rzece
Dniestr granicy mówi się, że
jest ostatnią w Europie granicą
zimnej wojny.
Kiszyniów od Tyraspola dzieli
zaledwie 80 kilometrów. Oba miasta oficjalnie leżą w granicach
Mołdawii. Jednak 23 lata temu,
gdy znajdujący się na wschodnim
brzegu Dniestru region ogłosił
niepodległość, Tyraspol stał się
stolicą Naddniestrza.
Na terenie samozwańczej republiki mieszka około pół miliona
ludzi. Żaden suwerenny kraj na
świecie nie uznał jej niepodległości, nawet Rosja, która ją wspiera
militarnie, finansowo i politycznie.
Ludzie żyją więc w państwie, którego nie ma.

Paszport do wyboru
Andrej Smoleński, 29-latek z Tyraspola, tłumacz i dziennikarz
propagandowego radia PMR, mówi
o sobie: Naddniestrzanin, patriota.
W portfelu nosi naddniestrzański
paszport, który nie daje mu szansy
nawet na podróż do Kiszyniowa.
W domu, w szufladzie, trzyma więc
paszport rosyjski (po rodzicach). Ma
też dokument mołdawski, ponieważ
Naddniestrze leży w granicach
Mołdawii. Niedawno złożył wniosek o paszport rumuński. Władze
Rumunii dość chętnie przyznają
paszporty Mołdawianom, więc
i Andrej liczy, że dostanie unijny
dokument.
– Pod względem prawnym Naddniestrze jest częścią Mołdawii.
W rzeczywistości jednak jest to
kraj od niej niezależny, ponieważ
żadna z mołdawskich instytucji
nie jest tu reprezentowana – mówi
Andrej.
Mołdawia faktycznie utraciła 23
lata temu kontrolę nad Naddniestrzem. Ma ono wszystkie atrybuty
państwowości: prezydenta, parlament, sądy, hymn, flagę, godło.
Ma też własną walutę – naddniestrzańskiego rubla – którym można
płacić tylko na miejscu i który po
przekroczeniu granicy nabiera
wartości suweniru.
Sowiecki skansen
Na ulicach Tyraspola na każdym kroku widać propagandowe
symbole nawiązujące do czasów
sowieckich. Pamiątki przeszłości,
z sierpem i młotem, są wszechobecne. W najbardziej reprezentacyjnych miejscach stoją pomniki
Lenina. Budynki i ulice sowicie
okraszone są naddniestrzańskimi
flagami i wszechobecnym godłem.
Skłonność do przesadnego podkreślania, że państwo istnieje,
widać najdobitniej na granicy
przebiegającej na Dniestrze. Choć
oficjalnie granicy nie ma i nie
znajdziemy jej na żadnej mapie,

Ratusz miejski w Tyraspolu mieści się w Domu Sowietów
to każdy podróżny podlega tu co
najmniej trzykrotnej kontroli.
Najpierw napotyka posterunek
policji mołdawskiej. Po kilkudziesięciu metrach mija posterunki
armii rosyjskiej, stacjonującej tu
od czasów mołdawsko-naddniestrzańskiej wojny w 1992 roku.
Na koniec czeka go prawdziwa
przeprawa z funkcjonariuszami
Naddniestrza. Sprawdzanie dokumentów, bagażu, wypełnianie
stosu formularzy, odpowiadanie
na natrętne pytania. Wszystko
bez pewności, czy rzeczywiście
dostanie się pozwolenie na wjazd.
Pobyt dłuższy niż 10 godzin możliwy
jest w zbuntowanej republice jedy-

Bywało, także w tym roku, że na
granicy padały strzały.
O Rosji i Rosjanach Naddniestrzanie mówią w samych superlatywach. Kulturowe i historyczne
więzi najpierw ze Związkiem Radzieckim, a teraz z Rosją przywołuje się przy każdej okazji. Sprawia
to, że granica na Dniestrze jest
granicą cywilizacji. „Właściwa”
Mołdawia jest dziś nastawiona
całkowicie proeuropejsko i stara
się za wszelką cenę uniezależnić
(zwłaszcza pod względem gospodarczym i energetycznym) od Moskwy.
W listopadzie br. mołdawski rząd
parafował umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. W wypeł-

Propagandowy billboard w stolicy Naddniestrza
nie na zaproszenie jej obywatela,
ewentualnie po uzyskaniu oficjalnej akredytacji. Na miejscu trzeba
się obowiązkowo zameldować na
policji. Turyści w Naddniestrzu są
więc nie tylko rzadko spotykani,
ale i mało pożądani.

W stronę Moskwy
Pożądana i to bardzo jest obecność na granicy wojsk rosyjskich,
oficjalnie nazywanych tu siłami
pokojowymi. Ich zadaniem jest
niedopuszczenie do eskalacji konfliktu z Mołdawią, której sam fakt
istnienia samozwańczej republiki
utrudnia m.in. integrację z Unią
Europejską. Konflikt określa się
wprawdzie jako zamrożony, jednak
co rusz dochodzi do prowokacji.

nianiu unijnych zaleceń uchodzi
za prymusa.
Naddniestrze opowiedziało się
w referendum z 2006 roku za włączeniem do Rosji, np. na podobnej
zasadzie jak Obwód Kaliningradzki.
Do dziś tego się trzyma.
Moskwa, mimo 250 mln dolarów
rocznej pomocy dla Naddniestrza,
nie myśli jednak ani o przyłączeniu
regionu do Rosji, ani uznaniu za
suwerenne państwo. Dlaczego?
– Naddniestrze potrzebne jest
Rosji, by kontrolować Mołdawię
i uniemożliwić jej integrację z Unią
Europejską – mówi Igor Volnitchii,
politolog z Kiszyniowa, były doradca mołdawskiego rządu. – Robi
to wprowadzając zakaz importu mołdawskiego wina, strasząc

Rosnąca obojętność
Spora część naddniestrzańskiego
społeczeństwa nadal wierzy, że ich
ojczyzna w końcu zostanie uznana
za suwerenne państwo. Wiara ta
podtrzymywana jest przez władze,
które mołdawsko-naddniestrzański
konflikt wykorzystują do budowania
narodowej jedności. Po 23 latach
wizja niepodległego państwa blaknie jednak coraz bardziej. Społeczeństwo powoli się zmienia, nie
traktuje już władzy jako jedynej
wyroczni. Dużo osób emigruje,
dzieląc się następnie ze swoimi
bliskimi spostrzeżeniami o życiu
w innych państwach. Duży wpływ
na świadomość zwłaszcza młodszej
części społeczeństwa ma Internet.
– Ludzie są zmęczeni – mówi
ksiądz Piotr Kuszman, sercanin
z Polski, który od dwudziestu lat
służy w Naddniestrzu. – Chcąc
gdzieś wyjechać, muszą starać się
o inny paszport. Studiują, uczą
się, ale nigdzie na świecie ich
dyplomy nie będą uznane. Trudno
budować im swoją tożsamość, gdy
żyją w kraju, którego nie ma.
Po blisko ćwierćwieczu trwania
konfliktu wokół Naddniestrza zainteresowanie jego rozwiązaniem
po obu stronach słabnie. Paula
Redondo Alvarez-Palencia z misji OBWE w Kiszyniowie, która
monitoruje sytuację, uważa, że
w ludziach narasta obojętność.
– W Mołdawii tylko sześć procent obywateli uważa, że rozwiązanie konfliktu z Naddniestrzem to
priorytet – mówi. – A jeśli weźmie
się pod uwagę dziesięć najważniejszych spraw, to Naddniestrze jest
na miejscu jedenastym. Przy czym
nie jest to ani konflikt etniczny, ani
religijny. W ludziach, którzy żyją
po obu stronach Dniestru, nie ma
wzajemnej nienawiści. To typowy
konflikt polityczny.
Nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak dalej się potoczy. Na
razie obie strony tkwią w martwym
punkcie. Mołdawia obrała proeuropejski kurs i wszystko wskazuje
na to, że będzie się go trzymać.
Naddniestrze nie zamierza rezygnować z kierunku prorosyjskiego.
– Jeżeli Mołdawii powiedzie
się integracja z UE, przeprowadzone zostaną reformy i wyraźnie
polepszy się poziom życia, to niewykluczone, że Naddniestrzanie
sami będą chcieli się przyłączyć
do Mołdawii – ocenia Igor Volnitchii. – Ale na razie Mołdawia jest
najbiedniejszym krajem Europy
i minie sporo lat, zanim życie się
tu znacząco poprawi.

Tekst i fot.

Monika STEFANEK
Reportaż powstał dzięki wsparciu programu „Journalisten vor Ort” Fundacji
Roberta Boscha.

Kto sfinansuje polski przekład?

Sąsiad z papieru

Fot. Dariusz GORAJSKI

BERND Aischmann, były zastępca rzecznika rządu Brandenburgii,
dziennikarz znany także w Szczecinie, uczestnik licznych przedsięwzięć
niemiecko-polskich, przejrzał dziesiątki roczników powojennych gazet
z Meklemburgii-Pomorza Przedniego
i Pomorza Zachodniego, zbierając
unikatowy materiał do swojej nowej
książki.

Zatytułowana jest „Der Nachbar aus Papier. MecklenburgVorpommern/Pomorze Zachodnie
– eine Nachbarschaft im Spiegel der regionalne Presse 19451980”, czyli: „Sąsiad z papieru.
Meklemburgia-Pomorze Przednie/
Pomorze Zachodnie – sąsiedztwo
w zwierciadle regionalnej prasy
1945-1980”.

■■ TRWA Adwent, u sąsiadów
są tradycyjne jarmarki adwentowe i bożonarodzeniowe, okazja
do spotkań z rodziną, znajomymi
i przyjaciółmi, koncerty, jasełka,
stoiska z rzemiosłem artystycznym,
adwentowe ciastka z cynamonem,
kandyzowane orzechy, lukrowane
jabłka i korzenny Glühwein na
różne sposoby.
■■ Greifswald, do 22 grudnia, rynek
Starego Miasta, kolorowe stoiska,
choinka etc. 22 grudnia – kolędy
w kościele Mariackim (godz. 17),
24 grudnia – Oratorium na Boże
Narodzenie J.S. Bacha (katedra
św. Mikołaja, godz. 17).
■■ Neubrandenburg, do 22 grudnia, centrum miasta: Turmstrasse,
Weberplatz, rzemiosło, tkacze także
z Saksonii i Turyngii, kilkanaście
rodzajów Glühweina, muzyka.
Niedziele-czwartki, godz. 10-19,
piątek-soboty, godz. 10-21.
■■ Poczdam, do 29 grudnia, Stare
Miasto, Jarmark w Starym Poczdamie (Luisenplatz).
■■ Prenzlau, do 22 grudnia, rynek
miejski.
■■ Schwedt, jarmark w Oder-Center (do 24 grudnia).
■■ Stralsund, do 23 grudnia, Nowy Rynek, Stary Rynek, stoiska
rzemieślników w piwnicach ratusza. W najbliższy weekend (później
też) m.in. całodniowe malowanie
bombek (piwnice ratusza), koncerty
w kościele św. Mikołaja.
■■ Berlin, jarmarki w całym
mieście. Największe i najbardziej znane: przy Czerwonym
Ratuszu (do 29 grudnia), na pl.
Poczdamskim (do 26 grudnia),
przy Jannowitzbrücke i na Aleksanderplatz (do 23 grudnia), na
Gendarmenmarkt (do 31 grudnia), przy Staatsoper (Unter den
Linden, do 26 grudnia), w SonyCenter (do 5 stycznia 2014), przy
pałacu Charlottenburg (do 26
grudnia), przy Gedächtniskirche
(do 1 stycznia 2014), w Spandau
(do 23 grudnia).
***
■■ SYLWESTER w Berlinie. Wśród
wielu imprez tradycyjne party
przy Bramie Brandenburskiej
(do Siegessäule), dwa kilometry
zabawy, milion gości, 260 artystów
m.in.: Scooter, Hermes House
Band, Matthias Reim oraz Adel
Tawil, Heino, Frida Gold, Nick
Howard, Peter Schilling, Santia-

no, Ivy Quainoo, The Overtones,
Lumidee, Marie Marie, Caro Emerald, Trans Sibirian Orchestra,
Voxxclub i Follow your instinct.
Prowadzą: Andrea Kiewel i Alexander Mazza. (Od godziny 21
transmisja w ZDF). (Uwaga: na
teren party nie wolno wnosić
napojów w butelkach, ostrych
przedmiotów, fajerwerków itd.).
Redakcja: Bogdan Twardochleb
Dodatek „przez granice”
jest dofinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa
(Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).
Finansowe wsparcie projektów:
Interreg IV A (Fundusz Małych Projektów) oraz budżet państwa
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