przez granice

MARZEC

2014

Nr III (X XIV)

dodatek SGP Euroregionu Pomerania i „Kuriera Szczecińskiego”
ESEJ

Księgarnia polsko-niemiecka „buchbund” w Berlinie

Wpisani w atmosferę miejsca
Brygida HELBIG
KTO wymyślił nazwę? Nina czy Marcin? Nie wiadomo. Do dzisiaj
nie mogą się w tej kwestii zgodzić. Pewnie przyszła do nich
sama, bo takie zawsze są najlepsze. Wpadająca w ucho gra
słów „buch” i „bund” już sama w sobie tworzy rodzaj harmonii.
Dopełniają ją skojarzenia z więzią i współpracą.
ZRESZTĄ niemieckie słowo
„Bund” aż się skrzy od znaczeń.
Najważniejsze to chyba związek.
„Den Bund fürs Lebens schließen”
oznacza „zawrzeć związek małżeński”. Ale to także federacja (jak
„Bundesrepublik”), sojusz, a nawet – jak w Biblii – przymierze,
które zobowiązuje. I rzeczywiście,
książki, jeśli się je czyta, o nich
rozmawia, tworzą swego rodzaju
przestrzeń sakralną, w której może
zaistnieć wspólnota, umacniać
się więź, czy to między jednostkami, czy to nacjami, kulturami,
wyznaniami.

Nikt się tutaj nie krępuje
Tak się właśnie dzieje w niekonwencjonalnej księgarni „buchbund”
w Berlinie-Neukölln. Od ponad
dwóch lat skupia ona wokół siebie miłośników książki, zwłaszcza
literatury polskiej, i pasjonatów
dyskusji o kulturze, społeczeństwie
i polityce. Jest mocno bijącym
sercem wymiany międzykulturowej
w stolicy Niemiec. Odwiedzają ją
głównie mieszkający tu Polacy,
ale i – coraz śmielej – Niemcy
zainteresowani Polską. Wieczorami, zwłaszcza w piątki i soboty,
przed księgarnią rozbrzmiewa
gwar dyskusji i śmiech. Bywalcy
„buchbundu” mówią w obu językach – nikt tutaj nie krępuje się
mówić głośno po polsku, co np.
w statecznej dzielnicy Wilmersdorf
jednak zwracałoby powszechną
uwagę.
Lecz nie tylko goście „buchbundu” ożywiają atmosferę Neukölln
– dzielnicy ostatnio modnej, uważanej za artystyczną i alternatywną,
chociaż naznaczoną problemami
socjalnymi i bezrobociem imigrantów. Z lokalu transwestytów
z naprzeciwka słychać tańczących
i śpiewających panów w tiulach (z
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wdziękiem kłania się „gender”),
z siedziby klubu imigrantów tuż
obok dobiegają donośne głosy
dyskutujących, dla odmiany bardzo męsko ubranych i uczesanych
mężczyzn bez towarzystwa kobiet (a
więc „gender” w innym wydaniu).
„Buchbund” harmonijnie wpisuje
się w atmosferę tego miejsca,
wrzącego tygla kultur – wymieszania tradycji patriarchalnych
ze współczesnym duchem wolności i przekraczania granic czy,

niemiecki „Dialog”. Podczas wieczornych pogawędek można poznać
osobiście często bywających tu
polskich pisarzy z Berlina, takich jak
Dorota Danielewicz-Kerski, Iwona
Mickiewicz, Krzysztof Niewrzęda,
Leszek Oświęcimski, Magdalena
Parys, Ewa Maria Slaska, Artur
Szlosarek, Katarzyna Weintraub
i wielu innych, artystów plastyków,
filmowców, pasjonatów. Można obejrzeć wystawę, przyjść na wieczór
autorski jakiegoś znanego polskiego,
a czasem i niemieckiego pisarza
(np. Lothara Quinkensteina), czy
pisarki. Wielokrotnie gościła tutaj
Inga Iwasiów, bywali także m.in.:
Wojciech Jagielski i dziewięciu
innych znanych reporterów, Le-

Nina Müller i Marcin Piekoszewski w „buchbundzie”
jak kto woli, późno nowoczesnej
dekadencji.

Spotkani w „buchbundzie”
Potrzebowaliśmy takiego miejsca jak „buchbund” – i przyciąga
nas ono jak magnes. Można tu nie
tylko kupić książkę, ale i zapaść się
w wygodnym fotelu i przy kawie,
herbacie i ciastku poczytać polskie
czasopisma kulturalne, czy polsko-
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szek Szaruga, Bożena Keff, Michał
Witkowski, Dorota Masłowska czy
tzw. pisarze migracyjni jak Artur
Becker czy Dariusz Muszer.

Kolorowy sezam
Jadę tam na pokaz filmu „Blanka”, autorstwa Anny Macioł i Michaliny Mrożek, który zorganizowano
z okazji Światowego Dnia Zespołu
Downa, bo „buchbund” to nie tyl-

ko imprezy literackie. Księgarnia
otwarta jest na różne inicjatywy
społeczne.
Jazda samochodem w piątek po
południu po kultowym Neukölln
nie należy do przyjemności. Ulice
zakorkowane, o miejscu do zaparkowania można tylko pomarzyć. Jadę
po szerokim, lecz klaustrofobicznie
teraz zawężonym parkującymi dwurzędowo samochodami Kottbusser
Damm, prowadzącym do słynnego
kiedyś z handlu narkotykami placu
„Kotti”. Przeciskając się między
samochodami, baczę też na rowerzystów, bo to bożki Berlina,
a i tak co jakiś czas któryś puka
się w czoło na mój widok, chociaż, przysięgam, zawsze skręcając
w prawo oglądam się za siebie.
Przy „Commerzbank” skręcam
na prawo w Sanderstrasse, krążę
po kwadracie uliczek, upstrzonych
kawiarenkami, przed którymi berlińczycy piją latte macciato i bez
pośpiechu piszą na laptopach doktoraty, dojeżdżam do malowniczego
kanału Landwehry. Tam ryneczek,
stragany, kanapy, tureckie specjały,
torby, ubrania, antyki, tłumy. Na
uroki targu nie mam dziś czasu,
pomału tracę cierpliwość do samochodowej przepychanki. Ach,
trzeba było przyjechać U-Bahnem,
wysiąść na Hermannplatz, w samym środku domu towarowego
Karstadt, i w tym kolorowym sezamie zapomnieć o „buchbundzie”.
Porzucam samochód w jakimś nie
do końca legalnym miejscu i dalej
posuwam się już pieszo, mijając
siedzących na ziemi, z psami, żebraków, i wielonarodowy tłum,
dziewczyny w chustach i bez chust,
kobiety i mężczyzn w oryginalnych
fryzurach i strojach, chłopaków
pożywiających się kebabem przy
budkach z przekąskami, ale i tych
innych, szczupłych intelektualistów
w wąskich spodniach, trzymających
się za ręce, może wegetarian, mijam
tanie sklepy (wszystko za 1 euro),
sklep z orientalnymi sukniami ślubnymi, sklep z indyjską biżuterią.
Dokończenie na str. II
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Radość
Pasewalku
WCZEŚNIEJSZE
wybory burmistrza Pasewalku, które
przeprowadzono w ubiegłą niedzielę,
budziły emocje w całych
Niemczech. Sandra Nachtweih
Na liście było troje kandydatów – dwoje niezależnych i jeden partyjny, członek
neonazistowskiej NPD.
Frekwencja wyniosła ponad 49
proc. Zdecydowanie zwyciężyła Sandra Nachtweih (60,6 proc. głosów),
drugi był Andreas Fabian (31,7 proc.).
Na Kristiana Belza z NPD głosowało
7,8 proc. wyborców.
Sprawa kandydatury Kristiana Belza bulwersowała nie tylko
Pasewalk, był to bowiem pierwszy
wypadek kandydowania członka
NPD na takie stanowisko w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.
Poprzednio kandydatury działaczy
NPD na stanowiska burmistrzów
były odrzucane przed wyborami przez
komisje. Partii zarzuca się działalność
niezgodną z konstytucją. Wniosek
o jej delegalizację jest w Trybunale
Konstytucyjnym.
Belz nie miał szans na wygranie
wyborów, jednak obawiano się, że
może otrzymać około 15 proc. głosów. Brzmiało to groźnie, zwłaszcza
w kontekście informacji o nasilającej
się aktywności NPD w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Na kilka dni
przed wyborami krajowe ministerstwo spraw wewnętrznych podało,
że w 2013 r. neonaziści zorganizowali
na terenie landu 185 różnych imprez
– o 35 więcej niż w roku 2012.
Zwycięstwo Sandry Nachtweih
przyjęto w Pasewalku z radością.
Nowa pani burmistrz jest tu dobrze
znana. Obejmie obowiązki prawdopodobnie dopiero w sierpniu, po
wyborach komunalnych (w Meklemburgii-Pomorzu Przednim odbędą
się 25 maja) i zaprzysiężeniu nowej
rady miasta.
Bogdan TWARDOCHLEB

Odszedł Gerhard Scherer

Apostoł zgody i dobrej przyszłości
POŻEGNALIŚMY Gerharda Scherera, współpomysłodawcę,
założyciela i wieloletniego dyrektora Niemiecko-Polskiego
Gimnazjum w Löcknitz.
UROCZYSTOŚCI żałobne odbyły
się 20 marca
w tej samej
Randow Halle, w której
od ponad 15
lat wręczał
świadectwa
Gerhard Scherer
maturalne
absolwentom
szkoły. Uczestniczyli w nich uczniowie
i nauczyciele, przedstawiciele Euroregionu Pomerania, władz samorządowych, przyjaciele, znajomi, rodzice
uczniów, mieszkańcy Löcknitz, Polic,
Szczecina.
Na scenie stało tylko Jego ogromne zdjęcie, otoczone mnóstwem

świec. Gerhard Scherer wyglądał
na nim jak zawsze: uśmiechnięty,
przyjazny, otwarty. Na prośbę rodziny uczestnicy uroczystości przynieśli
najwyżej po jednej róży. Jego prochy,
zgodnie z Jego wolą, zostały następnego dnia rozsypane w Bałtyku.
Wstępem do egzekwii był pokaz zdjęć, muzycznie oprawiony
wzruszającym „Passaggio” Lodovico
Einaudiego. Następnie mistrzyni ceremonii przypomniała drogę życiową Gerharda Scherera. Urodził się
w 1955 roku w Güstrow, ukończył
Studium Nauczycielskie o specjalizacji wychowanie fizyczne i geografia w Poczdamie, potem przez
całe życie wychowywał młodzież
z Niemiec i Polski, wskazując jej
drogę ku lepszej przyszłości.

W imieniu polskich nauczycieli
i dyrekcji Zespołu Szkół im. Ignacego
Łukaszewicza w Policach pożegnał
Go współtwórca Niemiecko-Polskiego
Gimnazjum w Löcknitz i przyjaciel
Jerzy Kliszewski. Przypomniał, jak
w 1995 roku postanowili stworzyć
szkołę – most między dwoma narodami. Apelował, by nie zmarnować
dzieła życia Gerharda Scherera. Nazwał Go „apostołem jedności, zgody,
dobrej przyszłości”.
Dyrektor Biura SGP Euroregionu
Pomerania Paweł Bartnik powiedział,
że Niemiecko-Polskie Gimnazjum
w Löcknitz jest najbardziej udaną
inwestycją w dziejach euroregionu.
Jego partner z Niemiec, Peter Heise,
łamiącym się głosem, w wyjątkowej ciszy panującej w Randow Halle, mówił
o planach, jakie snuł Gerhard Scherer.
Miał ich wiele.
Kolejni mówcy podkreślali, że
był wzorem szefa i pedagoga, który

zawsze umiał znaleźć wyjście z najtrudniejszej nawet sytuacji. A przecież
nie jest to łatwe, gdy wychowuje się
młodzież z dwóch tak obciążonych
historią krajów, jak Polska i Niemcy.
Po zakończeniu uroczystości polscy
i niemieccy nauczyciele przeszli na
teren szkoły, gdzie rośnie pamiątkowa
magnolia. Nadano jej imię: Gerhard.
Gerhard Scherer pozostanie w dobrej pamięci setek swoich wychowanków i tysięcy ludzi, którzy mieli
okazję spotkać się z nim kiedykolwiek.
Pozostanie wzorem pedagoga, dyrektora, człowieka naszych czasów,
budowniczego niemiecko-polskiego
porozumienia. Bez reszty był oddany
tym zadaniom, nie zważał na własne
zdrowie.
Zmarł 26 lutego 2014 roku wskutek zaniedbanego zapalenia płuc. Gdy
choroba zmusiła go do pójścia do
szpitala, było już za późno na ratunek.
Zbigniew PLESNER

Magnolia zakwitła w tym roku wyjątkowo wcześnie.
Fot. Urszula LARHZALI
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Wokół Zalewu Szczecińskiego

ROZMOWA

Mobilne KUKUKA
PODOBNIE jak rok temu wokół Zalewu Szczecińskiego
wędrować będzie mobilny festiwal KUKUKA, organizowany przez
stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina i HOP
Transnationales Netzwerk Odermündung (Transgraniczna Sieć
Ujścia Odry) z Wolgastu. Nazwa wzięła się z trzech słów: Kunst
(sztuka) – Kultura – Kajuta, a twórcami festiwalu są Andrzej Łazowski
(Szczecin) i Martin Schröter (Wolgast).
RÓŻNORODNE festiwalowe
imprezy i spotkania zostaną zorganizowane w dniach 23-31 maja
br. w Greifswaldzie, Peenemünde,
Freest, Wolgaście, Burg Klempenow,
Ueckermünde, Trzebieży, Wolinie
i Świnoujściu. Jego moderatorzy
będą płynąć jachtem (stąd kajuta
w nazwie) i dojeżdżać do miejscowości, położonych w głębi lądu
(Burg Klempenow, Wietzow).
Festiwal KUKUKA mógł powstać
dopiero po wejściu Polski do strefy
Schengen, bo związany jest z możli-

wością swobodnego przekraczania
granicy. Jest przedsięwzięciem
artystycznym i społecznościowym,
wpisuje się w polsko-niemieckie
projekty Nowej Ameriki Michaela
Kurzwelly’ego, twórcy Słubfurtu, idei łączącej miasta Słubice
i Frankfurt nad Odrą. Nowa Amerika jest ideą, łączącą społeczności
regionów po obu stronach Odry,
a miejscowości, które leżące na
trasie KUKUKA, mają swe nowoamerikańskie kukuka – nazwy:
Greifswald to Gryflas, Peenemünde

Nowi Niemcy. Kim jesteśmy?
Chcę dziś spojrzeć na „buchbund” świeżym
okiem, chociaż należę do jego stałych bywalców.
W oknie wystawowym obok tłumaczeń Witolda
Gombrowicza i Bruno Schulza, książki piszących
po niemiecku migrantów rosyjskich, tureckich
i innych, np.: „Rosjanin to ten, który kocha
brzozy” Olgi Grjasnowej i „Nowi Niemcy. Kim
jesteśmy, czego chcemy” autorów o nazwiskach
Alice Bota, Khue Pham i Özlem Topçu. Przed
lokalem krzesło, stoliczek z kwiatkiem i popielniczką, skromnie, ale z gustem. To właśnie tutaj
stoi się, pali i debatuje po wieczorach autorskich
– Marcin bardzo uważa, żeby nie przesadzać, nie
zajmować całego chodnika, bo przechodnie się
denerwują. Po dwudziestej drugiej nie wolno
mówić za głośno, żeby nie było kłopotów z mieszkańcami kamienicy.
Z Niemką z Krakowa
Dlaczego właśnie Neukölln? W sumie to
przypadek, chociaż Nina Müller i Marcin Piekoszewski, para polsko-niemiecka z czteroletnią
córeczką, są z tego przypadku zadowoleni. Prawdopodobnie w takiej dzielnicy jak mieszczański
Charlottenburg nie znalazłoby się tylu chętnych do
uczęszczania na wieczorne imprezy w undergroundowym ambiente. Marcin i Nina po prostu tu
mieszkali i któregoś dnia, spacerując z wózkiem
po dzielnicy (ich córeczka Mira miała wówczas
pół roku), natknęli się na ogłoszenie: „Lokal
do wynajęcia”. Księgarnię polsko-niemiecką
postanowili otworzyć dlatego, że drugiej takiej
w Berlinie nie było. Istniała wcześniej, w latach 80., był to właściwie polski dział księgarni
„Stodiecks Buchhandlung” – punkt kontaktowy
Polaków w Berlinie Zachodnim, prowadzony
przez Wojciecha Drozdka i Barbarę Nowakowską,
ważne miejsce debat o Polsce, gdzie można było
zaopatrzyć się w zakazane w kraju wydawnictwa.
W ich ślady poszli Nina i Marcin. Zresztą Marcin,
z wykształcenia anglista, tłumacz i nauczyciel,
absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, miał już
doświadczenie z pracą w księgarni. W Krakowie
pracował w księgarni amerykańskiej. Poznali
się właśnie tam. Nina jeszcze wtedy nie mówiła po polsku (dziś mówi zupełnie swobodnie),
początkowo porozumiewali się więc ze sobą po
angielsku. Nina studiowała nauki społeczne na
Uniwersytecie Jagiellońskim i Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, napisała pracę magisterską
o Kieślowskim.
Dziecku po niemiecku
Księgarnia urządzona jest jak przytulne
mieszkanie, jak gustowny, nieprzeładowany, po
spartańsku nonszalancki salon-biblioteka. Na
regałach przede wszystkim literatura polska
w oryginale i tłumaczeniach. Wielkie powodzenie
mają reportaże. Nowości w języku niemieckim
to: Bator, Twardoch, Kupuściński, Domosławski,
Białoszewski. Stałym hitem jest „Deutschland” Stasiuka, nie brak też książek polskich
migrantów. Niedawno Krzysztof Niewrzęda,
z urodzenia szczecinianin, prezentował tu swój
2463-14-B

„Zamęt”. Stoi też na półce „Berlin – przewodnik
po duszy miasta” Doroty Danielewicz, „Tunel”
Magdy Parys, i – hura! – moje „Niebko”. Są
książki literaturoznawcze, filozofia i socjologia,
Zygmunt Baumanm, Peter Sloterdijk, „Historia
Polski” Normana Daviesa, książki o relacjach
polsko-żydowskich. Znajdziemy także słowniki
i przewodniki po Polsce. „Buchbund” oferuje
też literaturę dla dzieci, choćby piękne wydanie Juliana Tuwima po niemiecku z rybą na
okładce – to ilustracja Bohdana Butenki do
wiersza „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”, przetłumaczonego przez Joannę Manc (niemiecki
tytuł: „Herr Klitzewinzig & der Wal”). Jest

„Buchbund” od ulicy 
także „Szczecin. Przewodnik dla dzieci” Anny
Czerwińskiej-Rydel (tekst) i Katarzyny Boguckiej
(ilustracje) – rewelacja! Najlepiej sprzedaje się
jednak ambitna literatura polska. O to właśnie
między innymi chodziło, żeby pokazać Niemcom
atrakcyjność literatury polskiej, której prawie
nie znają albo właśnie trochę poznali, będąc np.
na stypendium Erasmusa w Polsce. Kupują ją
także polscy berlińczycy, a jest ich ponad 100
tysięcy!, którzy do tej pory po takie książki musieli jeździć do Szczecina. „Buchbund” to także
regularna księgarnia dla mieszkańców okolicy,
można tu zamówić każdą książkę.

Sztamtysz tłumaczy
Pomieszczenie jest dwupoziomiowe, na dole
są książki, na górze barek i słynny rozkładany
stół, przy którym wieczorami odbywają się
różnego rodzaju warsztaty i o który nieraz
toczy się walka. Każdy chciałby prowadzić przy
nim zajęcia. W „buchbundzie” prowadzone są
kursy języka polskiego „Polka Dot”, niemal
od początku spotyka się tu polsko-niemiecki
klub dyskusyjny „O!buch” i klub czytelników

O przestępczości na pograniczu

to Pełnoujścia, Wolgast – Wolgość,
Trzebież – Koza-art, Wolin – Gdzielin itd.
Jak mówi Andrzej Łazowski,
„dopinane” są ostatnie szczegóły
festiwalowego programu. W dniu
jego inauguracji (23 maja) odbędzie się w Greifswaldzie kolejna
Polsko-Niemiecka Konferencja
Pomorska, ale później już konferencji nie będzie. W Greifswaldzie planowane jest też spotkanie autorskie z Brygidą Helbig,
prezentacja albumu o twórczości
Erazma Kalwaryjskiego, taneczny
performance, koncerty muzyki klezmerskiej i jazzu. W Peenemünde
organizatorzy zapowiadają pokaz
filmu o obradach polskiego okrągłego stołu w 1989 r., następnie
koncert w hali siłowni i festyn
z latarniami w rybackiej wiosce

Freest. Wolgast to regaty, spotkanie „Miasto ruchu i tańca”, Burg
Klempenow – to Twierdza Sztuki
i prezentacje artystów wizualnych
ze Szczecina i Schloss Bröllin,
a Ueckermünde to cykl spotkań
z fotografią, nazwany „Miasto obrazu” i I Polsko-Niemiecki Festiwal
Fotografii „Aus Wasser – Z wody”
(czyli analogowej). W Trzebieży
planowane są otwarte warsztaty
artystyczne, w Wolinie – plenerowe pokazy filmów lekkich, łatwych i przyjemnych oraz koncert
fortepianowy Sławomira Wilka,
a w Świnoujściu, na finał – cykl
różnych imprez „Wyspa wielkich
spotkań – Insel der grossen Begegnung”.
(b.t.)
Więcej o KUKUKA: www.facebook.com/festiwalkukuka

jidysz, a ja sama mam przyjemność prowadzić
warsztaty twórczego pisania. Kursy prowadzone są w obecności gości księgarni, każdy
może usiąść na chwilę w fotelu i posłuchać
dyskusji, a nawet wziąć w nich udział. Warto też wspomnieć o odbywającym się tu co
mięsiąc „Sztamtyszu tłumaczy”, w ramach
którego tłumacze literatury polskiej, nierzadko
zaangażowani także w prowadzenie wieczorów
autorskich, wymieniają swe translacyjne doświadczenia. Większość imprez profesjonalnie
tłumaczona jest na niemiecki, po to właśnie,
aby nie zamknąć się w „polskim klubie”, lecz
otworzyć na niemiecką publiczność.

Fot. Moritz NEUFFER

Rodzina w księgarni
Mało jest takich miejsc nie tylko polskoniemieckiej, ale i wielonarodowej wymiany,
jakim stał się „buchbund”. Dziś jest tu radio
i telewizja, są Niemcy, Polacy i „nowi Niemcy”
o korzeniach tureckich czy arabskich. Pokazowi
filmu „Blanka” towarzyszy wystawa „Downtown
Collection” polskiego artysty Oiko Petersena.
Film opowiada o rodzinie polsko-niemieckiej
z Berlina, wychowującej dziecko z zespołem
Downa. Blanca mówi w dwóch językach, chodzi na balet, próbuje jeździć na łyżwach. Jest
dzieckiem zaakceptowanym, kochanym, pokazywanym światu. Film opowiada o szczęśliwej,
wesołej rodzinie, widzowie są poruszeni. Rodzice, Iwona i Christian Meier, otwarcie mówią
o swoim początkowym szoku, o codzienności,
o potrzebie włączenia „nieperfekcyjnych” dzieci
do normalnego życia.
W „buchbundzie”, jak zwykle, pulsuje życie.
Po pokazie próbuję rozmawiać z zabieganym
Marcinem. Nie jest to proste, już przed imprezą Marcin troszczył się o kwestie techniczne,
ustawienie krzeseł, przyjęcie gości, obsługując

jednocześnie klientów. Jest zmęczony, gdyż Nina nie może dzisiaj mu pomóc, zachorowała
Mira. Jak w ogóle radzą sobie z prowadzeniem
księgarni mając małe dziecko? Na szczęście
ich mieszkanie znajduje się bezpośrednio nad
księgarnią, nie ma więc ostrego podziału na
życie zawodowe i prywatne. Domem Miry bywa
czasem także księgarnia, chociaż oboje starają się
takich sytuacji unikać. Wielu stałych bywalców
przychodzi tu z małymi dziećmi, ich córce nie
brak więc towarzystwa. Myślę, że jeśli praca jest
pasją, podział na prywatne i zawodowe staje
się mało istotny – jedno i drugie jest ze sobą
powiązane, tworzy „bund”.

Szczecin – Berlin
Warto przyjechać do „buchbundu” także
ze Szczecina, aby poznać twórców i tłumaczy
literatury wielkiej klasy i w swobodnej, „nienapuszonej” atmosferze z nimi porozmawiać.
Tutejsze imprezy pozbawione są sztucznego
patosu, nie istnieje bariera między pisarzami
i pisarkami a czytelnikami. W najbliższym czasie
możemy spodziewać się atrakcji, „buchbund”
kusi dwoma nowymi cyklami. Cykl biograficzny, organizowany we współpracy z tłumaczką
Lisą Palmes, rozpocznie się spotkaniem z Agatą
Tuszyńską (11 kwietnia), wkrótce potem będzie
okazja poznać Małgorzatę Szejnert. Drugi cykl to
organizowane wraz z tłumaczką Esther Kinsky
spotkania z polskimi poetami; pierwszym z nich
będzie Jacek Gutorow (25 kwietnia). Wystarczy
zresztą zajrzeć na strony internetowe księgarni
buchbund.de czy stronę na facebooku. Szczecinianie zainteresowani literaturą, przyszli pisarze
i tłumacze mogą nawiązać tutaj interesujące
kontakty.
Berlin jest blisko. Szturmujmy granicę z obu
stron – „buchbund” rozsadza, czy raczej rozpuszcza, ją od środka.
Brygida HELBIG
■■ Szczecinianka z urodzenia, od 1983 r. w Niemczech, literaturoznawczyni, pisarka, profesor UAM
w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym
w Collegium Polonicum w Słubicach, wykłada
także na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.
Opublikowała m.in.: „Strącona bogini. Rzecz
o Marii Komornickiej”, w szczecińskim Wydawnictwie Forma: „Hilfe”, „Anioły i świnie. W Berlinie!”, „Enerdowce i inne ludzie” (nominacja do
Nagrody Nike 2012), a ostatnio w oficynie W.A.B.
powieść „Niebko”.
NA spotkanie z Brygidą Helbig i jej najnowszą
książką „Niebko” zaprasza dziś (czwartek,
godz. 17) Książnica Pomorska (Sala im.
Stefana Flukowskiego). Prowadzenie: Inga
Iwasiów. Wstęp wolny. Jutro (piątek, godz.
16) w sali Senatu US (ul. Jana Pawła II 22)
Brygida Helbig przedstawi wykład o polskoniemieckich stereotypach w życiu i literaturze,
inaugurujący warsztaty kultury regionu pogranicza „Doświadczanie pogranicza/Grenzerfahrungen”. Projekt: dr Paweł Wolski.

mówi Renata Filipowicz, tłumacz przysięgły z Greifswaldu
– NIE sądzę, żeby przestępczość
na pograniczu narastała, przynajmniej
w tym regionie, w którym mieszkam.
Społeczne odczucie może być inne, co
może wynikać z powielania wiadomości na stosunkowo małym terenie.
Ostatnio byłam na rozprawie chłopaka, któremu zarzucano aż osiemnaście
czynów. Co dwa dni włamywał się do
tego samego ośrodka. Mówiło o tym
na pewno setki ludzi.
– Kim są polscy przestępcy, z którymi pani ma do czynienia?
– Na ogół są to młodzi ludzie bez
wykształcenia, bezrobotni, motywujący swoje postępowanie tym, że potrzebują na życie, na alimenty, że zostali
wciągnięci przez jakąś grupę. Są też
recydywiści, którym raz się udało, więc
próbują jeszcze raz. Bardzo często
są to osoby z Koszalina, Białogardu,
Reska. Myślę, że ma to związek z dużym bezrobociem w tamtym terenie.
Druga ogromna grupa to Świnoujście.
Z mojego punktu widzenia Świnoujście
i Koszalin przodują.
– To są drobne czy poważne kradzieże?
– Wszystko, od głupoty młodzieńczej, że ukradnie się parę tabliczek
czekolady w Netto, po przestępstwa
większego kalibru, jak na przykład
kwalifikowany rabunek z bronią. Ostatnio młody człowiek zdziwił się, że
został o to oskarżony. „Ja nie miałem
broni – mówił sędzinie – miałem tylko
gaz”. Ale gaz jest kwalifikowany jako
broń i za to mógł się spodziewać kary
co najmniej pięciu lat pozbawienia
wolności, bo był recydywistą. Miał 23
lata, a od 17. roku życia był karany.
– Gdzie skazani odbywają kary?
– Mniejsze na ogół w Stralsundzie,
większe w Bützow. Wolą odsiadywać w Niemczech, bo warunki są
komfortowe. Dostają jednoosobowe
cele, mają telewizję, radio, siłownie,
wyżywienie wegetariańskie, jeśli chcą,
a jeszcze stawiają warunki. W Stralsundzie bywam regularnie. Kiedyś
zdarzyło mi się wrócić stamtąd do Greifswaldu i ledwo weszłam do domu,
a tu telefon, żeby znów przyjechać, bo
skazany połknął żyletkę, trzeba z nim
porozmawiać. Pojechałam, a potem
powiedziałam: „Dajcie mi jakąś celę,
bo chcę odpocząć”. Tam są tak dobre
warunki.
– Często jest pani wzywana do
podobnych spraw?
– Teraz rzadziej. Z mojego punktu
widzenia trend jest zniżkujący. Zdecydowanie rzadziej jestem wzywana
na policję. Pracuję na ogół dla sądów
i prokuratury.
– Jakie są w Greifswaldzie reakcje
na te fakty? Czy przestępczość jest
utożsamiana z Polakami?
– Nie spotkałam się z takimi
uogólnieniami, z negatywnym stosunkiem do Polaków z tego powodu.
Stereotyp Polaka złodzieja społecznie
nie funkcjonuje. Absolutnie. Ostatnio
sekretarz sądowa podkreśliła: Polak
kupuje rowery za niższą cenę, bo
one są od pasera, lecz naganiaczem
jest Niemiec. Czy sam je kradł, czy
ktoś inny, nie wiem. Gdy się przesłuchuje drobnych kryminalistów, to oni
nic nie wiedzą, nazwisk nie znają.
W tym wypadku oskarżony powiedział: „Poznam człowieka, wskażę
adres”. I rzeczywiście, pojechali do
Stralsundu, i wskazał adres.
– Jak ma się liczba przestępstw
dokonywanych przez Polaków do
przestępczości w ogóle w tym rejonie?
– Bywając w zakładzie karnym,
widzę, ilu osadzonych jest obywateli
Niemiec. Sądzę, że Polacy nie stanowią jednej trzeciej. Ale też faktem
jest, że wielu Polaków dostaje wyroki
w zawieszeniu.
– W sprawach o jakim charakterze
najczęściej pani uczestniczy?
– Włamania do altanek, ulubionym
łupem są rowery. Jeśli idę na rynek
w Polsce, a tam facet oferuje mi za

400 złotych rower w doskonałym stanie, który w Niemczech kosztuje 400
euro, więc skąd on ma ten rower?
A jeszcze pyta, jakiego roweru pani
szuka?, i mówi, że mogą przywieźć,
jaki chcę. Należy się spodziewać, że
są to rowery głównie z kradzieży.
– Były informacje o włamaniach
do wilii staruszków w Heringsdorfie,
napadach na plaży.
– Osoba, o której mówiłam, a której zarzucano popełnienie osiemnastu
czynów, włamywała się właśnie do
willi. Kiedyś byłam przy przesłuchaniu
chłopaka, który był na tyle bezczelny,
że właścicielce mieszkania, do którego
się włamał na wyspie Uznam, rozkazywał, co ma mu podać do jedzenia.

– Nie sądzę, żeby na przeciętnego
Niemca to jeszcze działało. Nie sądzę,
że to psuje polsko-niemieckie stosunki
społeczne.
– Zależy z kim i gdzie się rozmawia.
– Jeśli jadę do Löcknitz, gdzie jest
bardzo wysokie bezrobocie i gdzie
jest wielu wyborców NPD, to może
tam tak jest. W kręgu, w którym ja
się obracam, nie sądzę, żeby to miało
jakieś znaczenie.
– W Polsce takie opinie słyszy się
często. Może dlatego, że jest nam
wstyd.
– Mnie też, choć nie wiem za
co. Należy się chyba wyzbyć tych
kompleksów.

Jeden ze skazanych Polaków przysłał przed Bożym Narodzeniem setki gwiazdek na choinkę 
Fot. (b.t.)
– Znał niemiecki.
– Pi razy drzwi. Byłam też na rozprawie chłopaka oskarżonego o kradzieże kobietom torebek na plaży. Na
ogół są to więc drobne kradzieże. Albo
taka sytuacja: policja zatrzymuje pana
E., który zbiera metalowe przedmioty,
wystawione przez mieszkańców na
ulicę. Chciał je sprzedać w Polsce na
złom. Rozdmuchano sprawę, zrobiono
problem, bo nie wolno brać czegoś,
co jest wystawione na ulicę, bo to jest
własność gminy. Ale kiedyś byłam przy
przesłuchaniu większych złomiarzy,
chyba w Anklam, którzy dokładnie
wiedzieli, gdzie jest plac składowania
lodówek, pralek. Tłumaczyli potem, że
nie mają środków do życia, potrzebują
na alimenty, na czynsz, który w Szczecinie jest wysoki. To były chłopaki ze
Szczecina. Młodzi.
– A starsi?
– Jeśli jest czterdziestolatek czy
pięćdziesięciolatek, to jest na ogół
wodzem bandy, bo jest ich wtedy
najczęściej więcej niż trzech, a to kwalifikuje się jako banda, za co kara
jest większa. On nic nie robi, siedzi
w samochodzie, a do akcji wysyła
chłopaków. Raz byłam na przesłuchaniu o napad z użyciem broni. Było podejrzenie, że uciekający chciał
przejechać policjanta. Zatrzymano
też wtedy bezrobotnego mężczyznę,
który miał prawie 60 lat i na zlecenie
miał tylko przeprowadzić skradziony
samochód przez granicę. Zawsze jest
ten sam schemat: ktoś kontaktuje się
z bezrobotnym i proponuje mu: przewieziesz samochód, dostaniesz sto
euro. Dla bezrobotnego to jest gratka.
– Jeśli się uda.
– Wpada najczęściej ten, który
przewozi.
– Jakie wyroki w pani obecności
zapadają najczęściej?
– Na ogół w zawieszeniu, jeśli ktoś
nie był wcześniej karany. Grzywny są
na ogół nieściągalne, więc zamieniają je na ileś dni więzienia. Ale
są też prawomocne wyroki powyżej
trzech lat.
– Informacje o przestępczości
wykorzystuje NPD i nagłaśnia dla
swoich celów politycznych. Jaki rezonans ma ta propaganda?

Jeszcze 40 lat temu podobne incydenty miały miejsce na zachodnich
granicach Niemiec.
– W Niemczech jest wyższy poziom życia.
– Jest to pewna pokusa, jeśli
mieszka się na pograniczu. Chłopak,
który nie ma na mieszkanie, jedzenie, zupełnie podstawowe rzeczy, tej
pokusie może ulec. Zdarzało mi się
tłumaczyć młodych złodziei, którym
na koniec wciskałam w rękę 5 euro,
żeby kupili sobie coś do jedzenia.
Jeden mówił kiedyś, że trzy dni nie
jadł. Był chyba z Reska. Kiedyś rozmawiałam z adwokatem jakiegoś małego
kryminalisty z Polski. Mówię mu, że
mi wstyd, a on na to: – „Proszę pani,
ten chłopak to nie problem, dla nas
prawdziwym problemem jest niemiecka młodzież, która wypatruje sobie
ofiarę i bije ją tak długo, aż ta leży
na ziemi”.
– Nie tylko biedni kradną.
– Drzwi w domu otwarte, komputer
na stole, właścicielka wyszła, łatwo

Fragment listu zza wielkiego muru 
jest. Dla niektórych to chyba rodzaj
sportu. Z komisarzem przesłuchiwaliśmy kiedyś chłopaka, który był bardzo
zadbany, a potem grupę nieletnich.
Okazało się, że najmniejszy z nich,
aniołek, który kłamał jak z nut, był
już kilkanaście razy notowany. To byli
chłopcy z dobrych domów. Padały
nazwy ulic w Świnoujściu, przy których mieszkali – to willowe ulice. Po
któregoś rodzice przyjechali „wypasionym” autem.
– Może jest jakaś moda?
– Czasem może decyduje przypadek, głupota, strach, żeby się nie
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wyłamać z bandy. Ale większość nie
wkroczyłaby w konflikt z prawem,
gdyby nie to, że nie mają za co żyć.
Większości tych młodych ludzi brak
zajęcia, koncepcji i środków na życie.
Najczęściej nie mają pracy, a mają
na przykład rodzinę na utrzymaniu.
Szkoda mi ich. Kiedy po przetłumaczeniu nakazu aresztowania zostaję
z sędzią, z urzędniczkami, nierzadko
pytają mnie, jakie są w Polsce zasiłki
dla bezrobotnych, z czego ci ludzie
żyją? Jeśli ktoś zarabia 200 euro
w przeliczeniu, to dziwią się, jak za
to można przetrwać?
– Ze względu na plagę kradzieży
Brandenburgia chciałaby przywrócić
kontrole na granicy.
– Nie wiem, jak jest w Brandenburgii, tu – mam wrażenie – jest mniej
przestępstw niż trzy lata temu.
– Czy rządy Polski i Niemiec nie
powinny pomyśleć o jakimś programie przeciwdziałania tej przestępczości?
– To nie musi być na szczeblu
rządów. Wielu sprawców jest mi
najzwyczajniej szkoda, Niemcom
też. Niektórzy skazani piszą do mnie
z więzień kartki. Jeden przysłał przed
Bożym Narodzeniem setki gwiazdek
na choinkę, które sam zrobił. Został
skazany za to, że po raz któryś włamał
się po flaszkę wódki. Upił się na miejscu, zasnął, złapano go. Gdyby tacy
ludzie mieli jakieś warsztaty terapii
zajęciowej, codziennie miskę jedzenia,
dosłownie, to jestem przekonana, że
wielu z nich nie byłoby w konflikcie
z prawem. Jestem w stanie sobie
wyobrazić, że mogłabym taki ośrodek prowadzić. Zamiast budować
najpierw transgraniczne promenady,
dobierać pigmentację asfaltu, fanaberie często, należałoby po pierwsze
zainwestować w taki ośrodek.
– W Niemczech są stowarzyszenia dla bezrobotnych i bezdomnych,
gdzie mogą zarabiać pieniądze, drobne, ale swoje.
– Żeby tylko dać im możliwość
pracy! Często jestem wzywana w nocy
na policję. Kiedyś było to już trzeci raz
z rzędu, byłam skrajnie zmęczona,
druga w nocy. Na policji siedzi chłopak
i szlocha, a bo wie pani, ja mam trudną sytuację. Ja mówię, kto jej nie ma,
a on zaczyna, że nigdy nie miał ojca,
że matka mu umarła. Ja mówię: weź
się w garść, zeznawaj prawdę, bo jeśli
nie, to trafisz do zakładu karnego, a on
już ósmy raz tego roku był notowany
za kradzież. Bardzo młody chłopak,
chyba w ostatniej klasie technikum,
do którego zresztą nie chodził, bo
musiał jakoś zarabiać na życie. Mądry
chłopak, ale gdy matka mu zmarła,
załamał się, potrzebował pieniędzy, bo
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ich w ogóle nie miał. Gdyby tworzyć
dla takich ludzi zakłady drobnej pracy,
dla bezrobotnych, recydywistów, gdzie
mogliby się uczyć, pracować, sprzedawać, mogliby się utrzymać. Tamten
chłopak nie miał na mieszkanie, miał
stare ciuchy, coś musiał ukraść, żeby
coś kupić. Czy on, w wieku szkolnym,
może znaleźć w Polsce możliwość
zarobku i utrzymania?
– Takim chłopakiem trzeba by się
po prostu zająć.
– Kto ma się nim zająć?
Rozmawiał:
Bogdan TWARDOCHLEB

■■ W WIEKU 90 lat zmarł
w Krakowie Juliusz Zychowicz,
współpracownik „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”, tłumacz.
Od lat sześćdziesiątych działał
na rzecz porozumienia polsko-■
-niemieckiego, zwłaszcza między obywatelami Polski i NRD.
Wspierał Akcję Znaki Pokuty,
był inwigilowany przez Stasi.
■■ W GREIFSWALDZIE zakończyła się budowa reaktora Wendelstein 7-X, sztucznego słońca.
Będą w nim prowadzone badania nad pozyskaniem energii dzięki fuzji termojądrowej.
W eksperymencie uczestniczy
Polska. Reaktor zostanie uroczyście przekazany naukowcom
w maju br.
■■ STOWARZYSZENIE Wspierania Rozwoju Regionu Wkry
(Förder- und Entwicklungsgesellschaft der Uecker-Region,
FEG) zorganizowało spotkanie  
poświęcone koordynacji polsko-■
-niemieckich projektów. Udział
wzięła m.in. delegacja Polic.
12-13 kwietnia odbędą się w Policach doroczne targi regionalne.
Wezmą w nich udział firmy
z obu stron granicy. Szczegóły:
Magdalena Ullrich (magdalena.
ulrich@pasewalk.de)
■■ CZTERY metry wysokości
i sześć metrów szerokości będzie
miał największy kosz plażowy na świecie, który powstaje
w Heringsdorfie. Plażowicze
zajmą w nim miejsca na trzech
poziomach.
■■ W OKOLICACH Neubrandenburga aresztowano 93-letniego
mężczyznę podejrzanego o udział
w zamordowaniu wielu ludzi
w Auschwitz-Birkenau. Centrum
Wyjaśniania Zbrodni Nazistowskich prowadziło w minionych
latach dochodzenie przeciwko
50 osobom podejrzanym o przestępstwa nazistowskie.
■■ W NOWEJ Soli powstanie
multimedialne Muzeum Odry.
Miasto przekazało na ten cel
dawny magazyn soli.
■■ KOLEJE Niemieckie chcą
pilotażowo uruchomić komercyjne bezpośrednie połączenie
kolejowe Berlin-Gorzów. Władze
Gorzowa mają nadzieję, że stanie
się to w drugiej połowie tego
roku. Województwo lubuskie
kupiło pod koniec ubiegłego
roku cztery szynobusy, które
mają obsługiwać dotowaną linię Berlin-Gorzów. Będą mogły
wyjechać na tory po uzyskaniu
homologacji w Niemczech. Pesa
Bydgoszcz ma na to czas do
listopada 2015 r.
■■ NIEMIECKI Związek Chłopów (Der Deutsche Bauernbund), reprezentujący rodzinne gospodarstwa rolne, żąda
sprzedawania ziemi uprawnej
we wschodnich landach tylko
miejscowym rolnikom. Domaga
się wstrzymana sprzedaży ziemi
kapitałowi zagranicznemu.
■■ JESZCZE nigdy nie mieszkało
w RFN tak wielu obcokrajowców
jak obecnie, głównie w landach
zachodnich. Pod koniec ubiegłego roku było w RFN 7,6 mln
osób legitymujących się tylko
zagranicznym paszportem.
■■ OD 1 KWIETNIA statki białej
floty „Zefir” i „Laguna” będą pływać Odrą na trasach: Nowa Sól-■
-Głogów (przystanki w portach
Bytom Odrzański i Cigacice) oraz
Krosno Odrzańskie-Kostrzyn
(przystanki w Eisenhüttenstadt,
Słubicach-Frankfurcie).
■■ KOŚCIÓŁ ewangelicki i Konferencja Biskupów Niemieckich
oświadczyły, że wzrost gospodarczy musi służyć człowiekowi,
dlatego trzeba odnowić etyczne ramy gospodarki. Postulują
wdrożenie kodeksu etyki menedżerów, objęcie opieką drobnych
przedsiębiorców i ludzi, którzy
oszczędzają, nasilenie walki
z podatkami.
2463-14-C
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PROPOZYCJE

■■ MUZEUM bez granic. Nowe
formy edukacyjne dla młodzieży
polskiej i niemieckiej w Bastei
– projekt Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie Szczecińskim i Muzeum
Regionalnego (Regionalmuseum)
w Neubrandenburgu (marzec-■
-czerwiec 2014). Jego celem jest
rozszerzenie oferty edukacyjnej
muzeum w Stargardzie o nowe,
multimedialne materiały. Projekt
zakłada współpracę polskich
i niemieckich edukatorów muzealnych, poznanie przez nich
nowych metod edukacji i wypracowanie programu lekcji
muzealnej, opartej na najlepszych i cieszących się największą
popularnością wśród odbiorców
pomysłach, stosowanych w muzeach po obu stronach granicy.
Projekt jest kontynuacją współpracy związanej z realizacją projektu inwestycyjnego w ramach
INTERREG IVA, zakończonego
we wrześniu 2013 roku. Organizator: Muzeum w Stargardzie
Szczecińskim.
■■ POLSKO-niemiecki Festiwal
Róż (Buk, Rzędziny, Dobra,
marzec-maj 2014). Spotkania,
warsztaty, imprezy, służące
zacieśnianiu współpracy między mieszkańcami gmin Dobra i Blankensee, przybliżaniu
wspólnej historii, wspólnemu
spędzaniu wolnego czasu. Temat
przewodni to działalność hrabiny
Elizabeth von Arnim, znakomitej pisarki i ogrodniczki, która
na przełomie XIX i XX wieku
mieszkała i tworzyła w Rzędzinach (wówczas: Nassenheide).
W marcu-kwietniu br. zostaną
zrealizowane nasadzenia róż
w Rzędzinach i Buku, miejscowościach związanych z Elizabeth
von Arnim. Prace ogrodnicze
zakończy wspólne ognisko. Od
marca do końca maja 2014 roku
będą organizowane dla mieszkańców gminy Dobra i Blankensee
warsztaty literackie, florystyczne,
ogrodnicze i ekologiczne oraz gra
terenowa „Śladami Elizabeth”.
Organizator: Gmina Dobra
■■ WIOSNA na wsi – spotkanie
partnerskie Fundacji Bonin oraz
IG Frauen und Familie Prenzlau
e.V. (Bonin, Wysiedle, Zajezierze,
Karpno, 7-11 kwietnia 2014).
W programie m.in. wspólne przygotowywanie potraw polskich
i niemieckich, spotkanie z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo
Drawy”, prezentacje dorobku IG
Frauen i Fundacji Bonin, pokaz
filmów zrealizowanych w czasie
warsztatów filmowych Fundacji
Bonin, a koncentrujących się na
życiu wsi widzianym oczami dzieci. Organizator: Fundacja Bonin
■■ NADODRZAŃSKIE spotkanie
z historią – 2014, polsko-niemiecka konferencja naukowa
(Mieszkowice, 25 kwietnia 2014).
Spotkanie, kontynuacja konferencji naukowej z 2013 roku,
skierowane jest do historyków,
muzealników, regionalistów,
dziennikarzy, środowisk kombatanckich, dzieci i młodzieży,
mieszkańców Mieszkowic. Wśród
tematów: „Budownictwo ryglowe
w gminie”, „Szlakiem Muzeów
Wojskowych”. Podsumowaniem
konferencji będzie publikacja,
która trafi m.in. do urzędów i centrów informacji turystycznych.
Organizator: Gmina Mieszkowice
Finansowe wsparcie projektów:
Interreg IV A (Fundusz Małych
Projektów) oraz budżet państwa

przez granice
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Dzień Pamięci Świnoujście – Golm

Razem po stronie życia
COROCZNE obchody Dnia Pamięci na wzgórzu Golm
w Kamminke i w Świnoujściu są niewątpliwym dowodem
zacieśniającej się przyjaźni polsko-niemieckiej na wyspie Uznam.
11 i 12 marca każdego roku Niemcy i Polacy spotykają się, aby
wspólnie przypominać ofiary dywanowego nalotu na niemieckie
wtedy miasto Swinemünde, przeprowadzonego 12 marca 1945
roku. Wówczas koniec wojny był już przesądzony.
W CIĄGU niespełna godziny
na miasto spadło ponad 3 tysiące
alianckich bomb. Na wyspach ginęli
głównie uciekinierzy, których było tu
około 80 tysięcy, kobiety, dzieci, starcy,
jeńcy wojenni, przymusowi robotnicy
z wielu krajów, w tym także z Polski.
Wedle najnowszych badań ocenia
się, że w dniu nalotu mogło zginąć
nawet 6-10 tys. osób. Porozrzucane
prochy ofiar spoczywają na całym
wybrzeżu wyspy Uznam, w nieznanych do dziś grobach na wyspie Wolin
i na cmentarzach w Świnoujściu.
Większość bezimiennie pochowano
na cmentarzu wojennym Golm.
Od wielu lat organizacja humanitarna Niemiecki Ludowy Związek
Opieki nad Grobami Wojennymi organizuje w Kamminke i Świnoujściu
Dzień Pamięci. Także i w tym roku,
w 69. rocznicę nalotu, przygotował
je i przeprowadził polsko-niemiecki
zespół Ośrodka Edukacji i Spotkań
Młodzieży Golm, kierowany przez
dr. Nilsa Köhlera.
Pierwsza uroczystość odbyła się
w Świnoujściu, przy lapidarium,
gdzie zebrano nagrobki byłych
mieszkańców miasta, i gdzie jest
pomnik z tablicą w językach polskim i niemieckim, informującą
o wydarzeniach 12 marca 1945 roku.
W spotkaniu, które miało charakter
ekumeniczny, uczestniczyli ks. dziekan Zbigniew Rzeszótko z parafii
NMP Gwiazdy Morza w Świnoujściu, ks. Olaf Pollosek z katolickiej
gminy Stella Maris w Heringsdorfie,
przedstawiciele władz Świnoujścia,
szkół i stowarzyszeń.
Księża podkreślali, jak ważne
jest zachowanie pokoju na świecie,
co dziś, gdy jesteśmy świadkami
konfliktów na Ukrainie, w Syrii
i innych regionach świata, brzmi
szczególnie aktualnie. Ksiądz Rzeszótko, przypominając inne miasta,
bombardowane podczas drugiej
wojny światowej, mówił: „Wolność
przemieniona w samowolę, podsycona żądzą panowania sprawiła,
że człowiek człowiekowi zgotował

WARSZTATY

tygiel cierpienia. Wieluń, Warszawa,
Jasło, Przemyśl, Świnoujście, Berlin,
Hiroszima, Nagasaki… i długa, długa
lista pozostałych. (…) Nasza obecność
tutaj w dniu rocznicy kolejnego
wojennego dramatu ma być próbą
naprawiania krzywd. My, sąsiedzi

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, teolog, a w czasach NRD
opozycjonista.
W swoim wystąpieniu mówił o tragedii ludności cywilnej bombardowanego Świnoujścia, o uciekinierach
ze wschodu, mających nadzieję na
pokój, który miał przyjść już niebawem, a którzy jednocześnie bali się
tego, co im przyniesie. Nie wszystkim
udało się doczekać pokoju. Zginęli
w Świnoujściu.
Prezydent Meckel przypomniał
spory o cmentarz wojenny Golm, do
jakich dochodziło w czasach NRD

W uroczystości na cmentarzu Golm uczestniczyli licealiści ze Świnoujścia
i Heringsdorfu
Fot.: JBS Golm
z dwóch różnych narodów, języków
i religii, różnego zaangażowania
w sprawy społeczne, jesteśmy razem
po stronie godnego życia”.
Po minucie ciszy i modlitwie
„Ojcze nasz ”, odmówionej w dwóch
językach jednocześnie, pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów.
***
Następnego dnia uroczystość
główna na cmentarzu wojennym
Golm, położnym tuż za granicą Świnoujścia i Polski, przebiegała przy
równie pięknej pogodzie. Przybyły
tłumy gości z obu krajów, a wśród
nich uczniowie szkół, świadkowie
wydarzeń, mieszkańcy wyspy Uznam.
Przybył też nowo wybrany prezydent
Volksbundu, dr Markus Meckel,
wieloletni poseł do Bundestagu,
przez piętnaście lat szef Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej,
przewodniczący Rady Fundacji Federalnej ds. Rozliczenia Dyktatury
SED, współprzewodniczący Rady

między Kościołem ewangelickim,
a partią komunistyczną (SED).
– Przecież sami przeżyliśmy czasy
NRD – mówił – wiemy, że to, co
wtedy nie pasowało, było tak podrasowywane, że zaczynało pasować do
oficjalnej wizji historii. Nie można
było mówić o strasznym cierpieniu
tylko dlatego, że zostało spowodowane przez tych, którzy nas wyzwalali
od narodowego socjalizmu.
W tym kontekście Markus Meckel
podkreślił: – Zostaliśmy uwolnieni od
zbrodniczego nazistowskiego reżimu
i musimy być za to wdzięczni. Zastanówmy się bowiem, co byłoby, gdyby
hitlerowskie Niemcy wygrały wojnę
(…). Nie wolno nam tej refleksji gubić
z pola widzenia, nie wolno zatracać
właściwych proporcji i ocen.
 Mariusz SIEMIĄTKOWSKI
■■ Olsztynianin, absolwent uniwersytetów w Gdańsku i Berlinie,
nauczyciel, pracownik Ośrodka
Spotkań Młodzieży Golm

Spotkanie młodych dziennikarzy w Berlinie

W sprawie Europy

Napis na resztce muru berlińskiego: „Wielu małych ludzi, którzy w wielu małych
miejscach robią wiele małych rzeczy, może odmienić twarz świata”. Fot. LO Kalisz Pomorski
NA POCZĄTKU marca Berlin był
miejscem niemiecko-polsko-hiszpańskich młodzieżowych warsztatów
dziennikarskich. Ich główne hasło
brzmiało: „Wybory do Parlamentu
Europejskiego w mediach młodzieżowych”, a zorganizowane zostały przez
Bayerischer Jugendring, Europe Direct
Szczecin i Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. W re-

krutacji polskich uczestników pomagał
„Kurier Szczeciński”.
W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas maturalnych i studenci, m.in.
redaktorzy gazetek szkolnych: „Kontrast” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, „Lustro”
z IV LO w Szczecinie, „Zbliżenia” z VI
LO w Szczecinie, „Read” z I LO w Kołobrzegu. Głównym celem wyjazdu

było zdobycie nowych doświadczeń
dziennikarskich i poszerzenie wiedzy
na temat Unii Europejskiej. Młodzi
dziennikarze mieli okazję poznać ludzi
z innych kręgów kulturowych. Czy
udało się spełnić wszystkie założenia?
– Trochę mało było tego dziennikarstwa w projekcie dla młodych dziennikarzy, jednak sam wyjazd bardzo mi
się podobał i był okazją do poznania
wielu skrajnie różnych, ciekawych
osób – mówi Grzegorz Dobek z I LO
w Kołobrzegu.
Dzięki takim projektom młodzi
ludzie mają wielką szansę na rozwinięcie swoich pasji. W podobnych
przedsięwzięciach może wziąć udział
niemal każdy – wystarczy bacznie
obserwować stronę Europe Direct
Szczecin i starać się o przyjęcie do
interesujących projektów. Zazwyczaj
przepustką jest komunikatywna znajomość języka angielskiego.
Projekt Europe Direct prowadzony
jest przez Sekretariat ds. Młodzieży
przy Zachodniopomorskim Urzędzie
Marszałkowskim.
Bartosz PRÓCHNICKI
(„Kontrast”, gazetka LO
w Kaliszu Pomorskim)

WYBIERZMY SIĘ

■■ SZCZECIN. 300. rocznica
urodzin Carla Philippa Emanuela Bacha, syna Jana S. Bacha,
koncert w Filharmonii Szczecińskiej (28 marca, godz. 19).
■■ BERLIN. Rocznica urodzin
syna Carla Ph. E. Bacha przypominana jest koncertami i spotkaniami w całych Niemczech.
18 kwietnia Berlin zaprasza na
cztery pasje Carla Ph. E. Bacha:
według św. Łukasza – w kościele
św. Zofii (Grosse Hamburger
Strasse 29, godz. 10.30), według św. Jana – w kościele św.
Mateusza (Matthäikirchplatz 1,
godz. 14), według św. Mateusza
– w kościele św. Pawła (Kirchstr.
6, Zehlendorf, godz. 17), według
św. Marka – w Gethsemanikirche
(Stargarder Str. 77, godz. 21).
W katedrze na Wyspie Muzeów
Pasja według św. Jana autorstwa
J.S. Bacha (27 marca-6 kwietnia
i 14-15 kwietnia, godz. 20.15).
■■ SZCZECIN. Wystawa „Poruszeni naturą” – otwarcie■
1 kwietnia (godz. 17) w Sali Kolumnowej Książnicy Pomorskiej.
Czynna do 26 kwietnia. Obrazy,
grafiki, kolaże, asemblaże, rzeźba
artystów z kilku krajów,  efekt
warsztatów w Brandenburgii.
■■ SZCZECIN. Świętuj Szczecin,
771. rocznica nadania praw
miejskich, 3 kwietnia 2013,
Podzamcze, Rynek Sienny. Inicjatywa Muzeum Narodowego
i projektu Podzamcze.org. Godz.
12.43 (w nawiązaniu do daty
lokacji: 1243) hejnał Szczecina
z okien ratusza, odczytanie aktu lokacyjnego, przemówienia
włodarzy, bezpłatne zwiedzanie
Muzeum Historii Szczecina (godz.
10-20), warsztaty dla rodzin, kiermasz wydawnictw o Szczecinie,
zwiedzanie Podzamcza (godz.
13-16), prezentacja najstarszej
kopii aktu lokacyjnego (godz. 17,
18, 19), specjalna oferta lokali
gastronomicznych (lista lokali:
podzamcze.org).
■■ BERLIN. U Daniela Barenboima (Staatsoper) doroczny
Wielkanocny Festiwal Operowy
(Osterzeit ist Opernzeit). Sasha
Walz inscenizuje „Tannhäusera”,
śpiewają m.in. Peter Seifert,
Marina Popłavska, Marina Prudenska, Peter Mattei, René Pape
(11-20 kwietnia).
■■ BERLIN. Od 3 kwietnia do
7 lipca największa z dotychczasowych na świecie wystaw prac
legendarnego chińskiego artysty
Ai Weiwei (Martin-Grophis-Bau,
Niederkirchnerstrasse 7, pół
kilmetra od Dworca Poczdamskiego).
■■ BERLIN. Nie ma biletów na
letni koncert Rolling Stonesów
w Waldbühne. 20 tys. miejsc
sprzedano w 8 minut. W Düsseldorfie podobnie: 43 tys. miejsc
sprzedano w 25 minut.
■■ SZCZECIN. Koncert pasyjny,
utwory m.in. Melchiora Hoffmanna i Christopha Bernharda, wystąpią: Łukasz Dulewicz
(kontratenor) oraz zespoły Vocal
Project i Consortium Sedinum
pod kierownictwem Pawła Osuchowskiego – 6 kwietnia, kościele
św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, godz. 18.
■■ SCHWEDT, Uckermärkische
Bühnen, m.in.: „Król Lear”
Szekspira (4, 15-18 kwietnia),
„Faust” Goethego, cz. I (8-10
kwietnia), obie części – jak co
roku – w Wielką Sobotę (19
kwietnia), połączone z wielkanocnym spacerem przez miasto.

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).
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